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Ζ δεινχζα, γλσξίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ηεο ινγνθινπήο, δειψλσ ππεχζπλα φηη ε 

παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ 

ζην δηαδίθηπν: Ζ επίδξαζε ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο θαη ηνπ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ 

ζηελ πξφζεζε (επαλ)αγνξάο», απνηειεί πξντφλ απζηεξά πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη 

φιεο νη πεγέο πνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη, έρνπλ δεισζεί θαηάιιεια ζηηο 

βηβιηνγξαθηθέο παξαπνκπέο θαη αλαθνξέο. Σα ζεκεία φπνπ έρσ ρξεζηκνπνηήζεη 

ηδέεο, θείκελν ή/θαη πεγέο άιισλ ζπγγξαθέσλ, αλαθέξνληαη επδηάθξηηα ζην θείκελν 

κε ηελ θαηάιιειε παξαπνκπή θαη ε ζρεηηθή αλαθνξά πεξηιακβάλεηαη ζην ηκήκα ησλ 

βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ κε πιήξε πεξηγξαθή.  

Ζ Γεινχζα 

Βαζηιηθή Σδηφια 

 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δπραξηζηψ ζεξκά, ηνλ θαζεγεηή κνπ θχξην Αληψλην Εαίξε γηα ηελ πνιχηηκε 

ζπκβνιή ηνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. Με ηε 

ζπλερή παξνπζία, ηνλ επαγγεικαηηζκφ πνπ ηνλ δηαθξίλεη θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, 

θαηαθέξακε λα θάλνπκε πινπνηήζνπκε απηή ηελ έξεπλα. Σνλ επραξηζηψ γηα αθφκε 

κία θνξά κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ θαη ηνπ νθείισ πνιιά γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά 

ηνπ, ηελ ελζάξξπλζε, ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ην ήζνο πνπ επέδεημε. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ αληηιεπηή πνηφηεηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην απνηειεί έλαλ πνιπδηάζηαην 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά δηάθνξεο εθθάλζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

θαηαλαισηή, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγνξαζηηθήο πξφζεζεο. Αληίζηνηρα, νη 

δηάθνξνη ηχπνη αληηιεπηνχ θηλδχλνπ πεξηνξίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ ειεθηξνληθφ 

πάξνρν, κε απνηέιεζκα ηε ρξνληθή κεηάζεζε ή νξηζηηθή καηαίσζε κηαο αγνξάο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέηαζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο ζπλνιηθήο θαη 

ησλ επηκέξνπο δηαζηάζεσλ ηεο αληηιεπηήο πνηφηεηαο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ (ζρεδηαζκφο ηζηφηνπνπ, πειαηεηαθή 

εμππεξέηεζε, αζθάιεηα θαη ηδησηηθφηεηα, θαη ηθαλνπνίεζε πξνζδνθηψλ) ζηελ 

αγνξαζηηθή πξφζεζε ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

επηδξάζεσλ ησλ επηκέξνπο ηχπσλ αληηιεπηνχ θηλδχλνπ (πξντνληηθφο, ρξεκαηηθφο, 

απφδνζεο, αζθάιεηαο, θαη επθνιίαο θαη ρξφλνπ). Γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ δηελεξγήζεθε επηζθνπηθή έξεπλα ζε δείγκα 172 θαηαλαισηψλ ζηελ Διιάδα 

κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ θιεηζηνχ ηχπνπ, ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα 

επεμεξγάζηεθαλ ζηαηηζηηθά. χκθσλα κε ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ε αληηιεπηή 

πνηφηεηα ηφζν ζην ζχλνιφ ηεο φζν θαη νη επηκέξνπο δηαζηάζεηο επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ 

πξφζεζε αγνξάο, ζε αληίζεζε κε ηνλ αληηιεπηφ θίλδπλν θαη ηνπο επηκέξνπο ηχπνπο 

ηνπ, ησλ νπνίσλ ν αληίθηππνο ζηελ αγνξαζηηθή πξφζεζε είλαη αξλεηηθφο. Τπφ απηφ 

ην πξίζκα, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην ζα 

πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ νινθιεξσκέλεο πνιηηηθέο πνπ 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη παξάιιεια κεηξηάδνπλ ηνλ 

αληηιεπηφ θίλδπλν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

θαηαλαισηψλ πξνο φθειφο ηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ειεθηξνληθφ εκπφξην, αληηιεπηή πνηφηεηα, αληηιεπηφο θίλδπλνο, 

πξφζεζε αγνξάο. 

 

 

 

 


