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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΕΥ1-ΔΜΥΠ7 Κοινωνικό Marketing 

ΣΧΟΛΗ: Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστήμων 

ΤΜΗΜΑ: Διοίκησης Επιχειρήσεων 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΥ1-ΔΜΥΠ7 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 7 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κοινωνικό Marketing 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις 3 5 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Ειδικότητας/Επιλογής 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

Όχι 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS: 

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL): 

- 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το μάθημα αποσκοπεί να εμπεδώσει στους/τις φοιτητές/τριες: α) τις βασικές θεωρητικές έννοιες του marketing, 
με ιδιαίτερη έμφαση στο κοινωνικό μάρκετινγκ υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, β) να τους/τις καταστήσει 
ικανούς/ές στην ανάπτυξη, διαχείριση, αξιολόγηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων κοινωνικού 
μάρκετινγκ με έμφαση στις περιπτωσιολογικές μελέτες, γ) να γνωρίζουν τις τεχνικές επικοινωνίας και 
διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, τη ροή πληροφοριών προς αυτήν, τα μέσα και εργαλεία προώθησης αγαθών 
και υπηρεσιών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 
 
▪ Κατανοούν τις βασικές θεωρητικές έννοιες του κοινωνικού μάρκετινγκ υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 
▪ Διαχειρίζονται τις μεθοδολογίες σχεδιασμού και ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικού μάρκετινγκ 
▪ Εφαρμόζουν τεχνικές και μέσα προώθησης των κοινωνικών αγαθών των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας   
▪ Διακρίνουν και να κατανοούν τις θεωρίες επικοινωνίας εντός διαφορετικών  επιχειρησιακών συστημάτων 

των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 
▪ Χρησιμοποιούν τις τεχνικές επικοινωνίας στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, γενικών και ειδικών ομάδων 

του πληθυσμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο  
▪ Διακρίνουν τους βασικούς ρόλους σε μία μελέτη περίπτωσης προώθησης  κοινωνικό-πολιτισμικών 

μηνυμάτων που αφορούν ειδικά θέματα υγείας-πρόνοιας 
▪ Συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν σε μια μελέτη 

περίπτωσης ένα σχέδιο προγράμματος κοινωνικού μάρκετινγκ με έμφαση στον προγραμματισμό και την 
στρατηγική ανάπτυξης της επικοινωνιακής πολιτικής των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

▪ Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  

▪ Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
▪ Λήψη αποφάσεων  
▪ Αυτόνομη Εργασία 
▪ Ομαδική Εργασία 
▪ Σχεδιασμός και Διαχείριση  Προγραμμάτων Κοινωνικού Μάρκετιν Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας  
▪ Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 
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▪ Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
▪ Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου 
▪ Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
▪ Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
 

1. Η λειτουργία του μάρκετινγκ στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας και ειδικότερα του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας.   

2. Εννοιολογικός προσδιορισμός του μάρκετινγκ, των πεδίων εφαρμογής, της συμβολής του στην ευρύτερη 
κοινωνία.   

3. Έρευνα αγοράς. Τρόποι προώθησης αγαθών και υπηρεσιών. Μέσα και τρόποι ενημέρωσης.   
4. Η διαφήμιση ως μέσο προώθησης των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.  
5. Εξειδικευμένα θέματα μάρκετινγκ. Μάρκετινγκ Κοινωνικών Υπηρεσιών.   
6. Εισαγωγή στην επικοινωνία, θεωρίες επικοινωνίας, αρχές μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας. Μέσα μαζικής 

επικοινωνίας.  
7. Στάσεις, κοινό, κοινή γνώμη, διαμορφωτές κοινής γνώμης, έρευνα κοινής γνώμης, επικοινωνιακές σχέσεις 

και δημόσιες σχέσεις.   
8. Πρόγραμμα και στρατηγική ανάπτυξης επικοινωνιακής πολιτικής των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.   
9. Εφαρμογές τεχνικών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων α) συνέντευξη τύπου, β) οργάνωση εκδηλώσεων.   
10. Μελέτες περίπτωσης στην ανάλυση τεχνικών επικοινωνίας στο χώρο της υγείας και πρόνοιας (μελέτες 

περίπτωσης).  
11. Μελέτες περίπτωσης στην ανάλυση τεχνικών προώθησης του αγαθού υγεία και κοινωνικής φροντίδας,  
12. Μελέτες περίπτωσης σχετικές με τα εργαλεία μέτρησης της εικόνας και της φήμης μιας μονάδας υγείας-

πρόνοιας,  
13. Μελέτες περίπτωσης στην ανάλυση της επικοινωνίας με ΜΜΕ σε συνθήκες πίεσης και αρνητικής 

δημοσιότητας. 
 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Διδασκαλία στην τάξη υπό μορφή διαλέξεων. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: 

Χρήση Τ.Π.Ε στη Διδασκαλία : Λογισμικό Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικής Τάξης για την υποστήριξη της μαθησιακής 
διαδικασίας.  
Χρήση Τ.Π.Ε στην Επικοινωνία : Η επικοινωνία με τους φοιτητές 
επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση : Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:  

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 49 

Διαδραστική  διδασκαλία με 
μελέτες περίπτωσης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 

μεθοδολογιών και τεχνικών 
ανάλυσης 

36 

Αυτοτελής Μελέτη 40 

Σύνολο  
(25 Ώρες Φόρτου Εργασίας 

ανά Πιστωτική Μονάδα) 
125 

 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γλώσσα Αξιολόγησης : Ελληνικά 
Γραπτή Τελική Εξέταση, η οποία περιλαμβάνει: Ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής, Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών 
σε σύντομη μελέτη περίπτωσης, Επίλυση προβλημάτων σχετικών 
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με ποσοτικά δεδομένα και Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων 
θεωρίας.  
▪ Σκοπός αξιολόγησης: Ο έλεγχος κατανόησης των βασικών 

στοιχείων του μαθήματος. 
▪ Κριτήρια αξιολόγησης: Η ορθότητα, η πληρότητα, η σαφήνεια 

και η κριτική αξιολόγηση των απαντήσεων. 

 
5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
▪ Kotler P., (2000): Μάρκετινγκ – Μάνατζμεντ 
▪ Παπανίκος Γ.Θ., (1999): Μάρκετινγκ: Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες, εκδ. Αίας, Αθήνα  
▪ Παπανίκος Γ.Θ., (1999): Μάρκετινγκ: Έννοια – Μεθοδολογία – Θεωρίες, εκδ. Αίας, Αθήνα 
▪ Kotler P., (2002): Principles of Marketing, ed. Prentice Hall, London  
▪ Kotler P., (2001): Strategic marketing for non profit organizations, ed. Prentice Hall, Upper Saddle River 

N.J. 

 


