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Τίτλος  (Ελληνικά) Συναισθηματική εργασία ανάμεσα στις γενεές ηγέτιδων επιχειρηματιών στην Ελλάδα. 

   Title (Αγγλικά) Emotional labour across generations of Greek women business leaders. 

Διάρκεια (μήνες) Είκοσι τέσσερις (24) μήνες. 

Χρηματοδότηση Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ Δρ. Ειρήνη Δήμου 

Τομέας προτεραιότητας* 
(Θεματικός Τομέας) 

Κοινωνικές επιστήμες (3. Social Sciences). 

Περιοχή* 
(Θεματικός Υποτομέας) 

 33005.96 (Human Resource Management),  

 338.48 (Tourism) 

 331.1 (Theory and organisation of work) 

 305. 055.2 (Gender studies. Women studies)  

 * βάσει του Universal Decimal Classification http://www.udcsummary.info/php/index.php 
 

Περίληψη Πρότασης  
(Ελληνικά) 

Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση σκοπεύει να εξετάσει τις διαφορετικές γενιές 
ηγέτιδων επιχειρηματιών στην Ελλάδα (θεματικός Υποτομέας 305.055.2 και 
33005.96). Έμφαση θα δοθεί στις αξίες στην εργασία, την συναισθηματική 
εργασία, την επαγγελματική εξουθένωση και την δέσμευση στην εργασία 
(Θεματικός Υποτομέας 331.1). Επίσης, η έρευνα θα εστιάσει στις ηγέτιδες του 
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας που ασχολείται με τον τουρισμό (Θεματικός 
Υποτομέας 338.48). 
 
Ο καινοτόμος χαρακτήρας της πρότασης έγκειται στο γεγονός ότι στοχεύει να 
παρουσιάσει για πρώτη φορά στην επιστημονική περιοχή των κοινωνικών 
επιστημών (Θεματικός τομέας 3):   

• μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά διαχρονικά τις 
αξίες που έχουν οι γυναίκες στην εργασία   

• μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την 
συναισθηματική εργασία στον κλάδο του τουρισμού  

• εμπειρικά δεδομένα για τις αξίες στην εργασία ανάμεσα σε διαφορετικές 
γενεές ηγέτιδων επιχειρηματιών στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα 

 εμπειρικά δεδομένα για την συναισθηματική εργασία ανάμεσα σε 
διαφορετικές γενεές ηγέτιδων επιχειρηματιών στην Ελλάδα 

 
Έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της ιεράρχησης των αξιών στην εργασία καθώς 
και στον ρόλο που διαδραματίζουν αυτές στα επίπεδα συναισθηματικής εργασίας, 
της επαγγελματικής εξουθένωσης και της δέσμευσης στην εργασία. Επίσης, θα 
εξεταστεί εάν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις γενεές καθώς και ανάμεσα στις 
ηγέτιδες επιχειρηματίες του τουρισμού σε σχέση άλλους κλάδους οικονομικής 
δραστηριότητας. 
 
Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και θα υποβληθούν τέσσερά (4) παραδοτέα 
που αφορούν δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και πιο 
συγκεκριμένα στο Ετήσιο Συνέδριο της Ακαδημίας Διοίκησης “Academy of 
Management (AOM) Conference” καθώς και σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά 
που εμφανίζονται στην ευρέως χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων SCOPUS. Πιο 
συγκεκριμένα σε περιοδικά που σχετίζονται με την επιστημονική περιοχή του 
Τουρισμού (ΘΥ 338.48) και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΘΥ 33005.96).  
 

Λέξεις κλειδιά Ελλάδα, αξίες στην εργασία, διαφορές ανάμεσα στις γενεές, συναισθηματική 
εργασία, γυναικεία ηγεσία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, συστηματική 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τουρισμός. 

http://www.udcsummary.info/php/index.php
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Proposal Abstract 
(Αγγλικά) 

This research proposal aims to explore the emotional labour across generations of 
women business leaders in Greece. Emphasis will be placed on the relationship 
with work values, burnout and work engagement. In addition, the research will 
focus on women leaders in the business operations of tourism.  
 
The innovative character of the proposal lays on the fact that it aims to provide for 
the first time in the field of social sciences the followings: 

1. A systematic literature review of women’s work values 

2. A systematic literature review of emotional labour in tourism research 

3. Empirical evidence of work values across Greek women leaders in tourism 
business operations 

4. Empirical evidence of emotional labour across Greek women business 
leaders. 

Emphasis will also be placed on the understanding of work values hierarchy as well 
as the role that work values place on the levels of emotional labour. 
In addition, an exploration of the differences across generations as well as between 
the women leaders in tourism and other sectors will be made. 
 
The duration of the research will be 24 months and four (4) outputs will be made 
concerning publications in international conference proceedings such as the 
Academy of Management (AOM) Conference and international academic journals 
from the SCOPUS database. Specifically, the journals will be associated with the 
scientific field of Tourism and Human Resource Management. 
 

Keywords Greece, work values, generational diversity, emotional labour, women leadership, 
human resource management, systematic literature review, tourism. 

 


