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Περίληψη 

Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει εδώ και χρόνια, την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού 

ηλεκτρονικών αγορών να φέρνουν σε επαφή, ως ενδιάμεσοι φορείς, πλήθος ατόμων 

που προσφέρονται να παράσχουν τις υπηρεσίες τους για την εκτέλεση εργασιών. Η 

εργασία αναφέρεται στις ηλεκτρονικές αγορές εξωτερικής ανάθεσης εργασιών, της 

σύγχρονης «οικονομίας του διαμοιρασμού», που λόγω των θετικών συνεπειών στην 

κοινωνία και οικονομία, δημιουργούν ευνοϊκό έδαφος για επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Στην παρούσα εργασία σχεδιάζεται ένα μοντέλο που  υποβοηθά μια υλοποίηση στον 

συγκεκριμένο χώρο να έχει θετικές πιθανότητες επιχειρηματικής βιωσιμότητας και 

επιτυχίας, στην αγορά που επιλέγεται να δραστηριοποιηθεί. Παρουσιάζεται η 

βιβλιογραφική επισκόπηση των μοντέλων των ηλεκτρονικών αγορών εξωτερικής 

ανάθεσης εργασιών, ενώ επιλέγονται και περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά και 

οι τρόποι λειτουργίας των κύριων εκφραστών τους σήμερα, της πλατφόρμας της αγοράς 

ODesk και της αγοράς TaskRabbit. Σχεδιάζεται και προτείνεται ένα γενικό μοντέλο με 

μηχανισμούς και λειτουργίες, που είναι θετικό να υπάρχουν σε παρόμοια υλοποίηση 

ηλεκτρονικών αγορών εξωτερικής ανάθεσης εργασιών, ώστε να εδραιώνεται ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων για την αγορά, να την χρησιμοποιούν για να 

ικανοποιούν τις ανάγκες τους και εν τέλει να αυξάνεται η επιχειρηματική απόδοση της 

αγοράς. Τέλος εξάγονται οι αναγκαίες επιχειρηματικές προδιαγραφές και απαιτήσεις 

λογισμικού υψηλού επιπέδου, που υλοποιούν τους προηγούμενους μηχανισμούς και 

θεωρούνται σημαντικοί για μια πλατφόρμα που εξυπηρετεί συγκεκριμένο χώρο. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Περιγραφή προβλήματος  και στόχοι μελέτης 

Το διαδίκτυο και πλέον οι σύγχρονες κινητές συσκευές είναι ισχυρά εργαλεία 

διασύνδεσης των ανθρώπων, με τα οποία οι καταναλωτές προϊόντων-υπηρεσιών και οι 

πάροχοι αυτών, έρχονται σε επαφή εύκολα.  Στην βάση αυτή δημιουργήθηκαν πολλές 

ηλεκτρονικές αγορές (electronic marketplaces), στην λεγόμενη «οικονομία 

διαμοιρασμού» (“sharing economy”), που επιτρέπουν την διασύνδεση αγοραστών και 

πωλητών. Υλοποιήθηκαν ηλεκτρονικές αγορές για προσφορά υπηρεσιών που 

θεωρούνται υπηρεσίες «άμεσης εξυπηρέτησης» (“on demand”), όπως είναι οι 

υπηρεσίες ταξί (εφαρμογές όπως οι Uber, Lyft), η παράδοση αγαθών όπως το Instacart 

και το Postmates ή η παράδοση φαγητού, όπως το deliveroo, ή η υλοποίηση 

χειρωνακτικών εργασιών, όπως είναι το TaskRabbit και το Handy.com. Σε αυτήν την 

κατηγορία αγορών ανατίθεται ηλεκτρονικά σε κάποιον να προσφέρει μια υπηρεσία και 

να εκτελέσει μια εργασία για κάποιον άλλον. Η εργασία αναφέρεται δηλαδή σε 

ηλεκτρονικές αγορές εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. 

Πολλοί υποστηρίζουν πως οι συγκεκριμένες αγορές έχουν επηρεάσει θετικά την 

κοινωνία ενώ άλλοι πως με αυτές ενισχύονται  αρνητικά σημεία των σημερινών 

κοινωνιών. Σίγουρο είναι πως λόγω της σημαντικής απήχησης τους στην κοινωνία και 

στην οικονομία, είναι ένα καίριο ζήτημα επιστημονικής μελέτης. Έρευνες αναφέρουν 

πως μέχρι το 2025, οι αγορές αυτές θα αυξήσουν το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν 

μέχρι και 2.7 εκατομμύρια δολάρια και θα προσφερθούν 72 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας παγκοσμίως (Manyika, et al., 2015, p. 11). Επίσης παρατηρείται πως είναι και 

ο κλάδος όπου μπορούν συνεχώς να αναζητούνται ευκαιρίες και ιδέες επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, για καινοτόμες ηλεκτρονικές αγορές, που θα ενώνουν εμπλεκόμενα 

μέρη ενός κλάδου, που επιλέγουν να εξυπηρετούν. 

Η αναζήτηση και υλοποίηση επιχειρηματικής ιδέας στον τομέα των ηλεκτρονικών 

αγορών εξωτερικής ανάθεσης εργασιών, απαιτεί γνώση των εννοιών του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν και των επιχειρηματικών ηλεκτρονικών μοντέλων. Επιπλέον  για να 

υλοποιηθεί μια σχετική πλατφόρμα είναι εξαιρετικά χρήσιμο ο ενδιαφερόμενος να είναι 

ενήμερος για την κατάσταση στον συγκεκριμένο κλάδο, να γνωρίζει τις επιτυχημένες 

επιχειρηματικές περιπτώσεις που έχουν υλοποιηθεί, ποια προβλήματα αυτές επιλύουν, 
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και ποια στοιχεία συνεισέφεραν στη επιτυχημένη πορεία τους, ώστε να βοηθηθεί στην 

επιτυχημένη πραγμάτωση της επιχειρηματικής του ιδέας. 

Από την προηγούμενη ανάλυση του προβλήματος, καθορίζεται και ο στόχος της 

εργασίας, ο οποίος είναι να παραχθούν και να προταθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά και 

μηχανισμοί, οι οποίοι επιτρέπουν την αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, σχετικής 

με τη δημιουργία ηλεκτρονικής αγοράς παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (δηλαδή 

εξωτερικής ανάθεσης εργασιών), έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα γενικό, υποδειγματικό 

μοντέλο επιχειρηματικών προδιαγραφών και απαιτήσεων υψηλού επιπέδου. Το 

ποσοστό υλοποίησης τους μπορεί να κρίνει εάν αξίζει επιχειρηματικά να ασχοληθεί 

ένας επιχειρηματίας ή επενδυτής με την υλοποίηση ιδέας με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά και λειτουργίες, μέχρι να γίνει ολοκληρωμένο προϊόν στην 

διαδικτυακή αγορά.  

Μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί κάτι παρόμοιο, μία λίστα δηλαδή 

χαρακτηριστικών και προδιαγραφών που θα παρέχονται ως εργαλείο σε κάποιον ο 

οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί με την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής αγοράς και της 

πλατφόρμας που την εξυπηρετεί και φέρνει σε επαφή εμπλεκόμενα μέρη. Οι μελέτες 

που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα είναι στοχευμένες στο να παρουσιάσουν τον χώρο 

των ηλεκτρονικών αγορών εργασίας και των «οικονομιών διαμοιρασμού», να 

παρουσιάσουν τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτές, να αναλύσουν κάποια 

επιχειρηματικά παραδείγματα στον νεοτεριστικό αυτόν χώρο, παρουσιάζοντας τον 

τρόπο λειτουργίας τους και τα ζητήματα που αντιμετώπισαν σε οικονομικό, 

επιχειρηματικό και τεχνικό επίπεδο.  

Έτσι κρίνεται αναγκαίο και εξαιρετικά ενδιαφέρον ερευνητικά, να μελετηθεί το πεδίο 

των συγκεκριμένων αγορών, να μελετηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο των ηλεκτρονικών 

αγορών εξωτερικής ανάθεσης εργασιών και να εντοπιστούν τα επιχειρηματικά 

παραδείγματα που θεωρούνται πετυχημένοι εκφραστές του κλάδου. Έπειτα είναι 

απαραίτητο να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά που έχουν προσδώσει επιτυχία σε αυτά. 

Από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, πρόκειται να δημιουργηθεί μια λίστα 

προτεινόμενων προδιαγραφών, για οποιαδήποτε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα 

υλοποιεί συγκεκριμένες λειτουργίες και θα παρέχει εκείνες τις υπηρεσίες που 

προδιαθέτουν επιτυχημένη πορεία μιας ηλεκτρονικής αγοράς εξωτερικής ανάθεσης 

εργασιών, σύμφωνα με τις πρότυπες ηλεκτρονικές εφαρμογές που υπάρχουν σήμερα. 

Από αυτήν την προτεινόμενη λίστα προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ο πιθανός 
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επιχειρηματίας θα έχει την δυνατότητα, κατά την διάρκεια της σχεδίασης του 

επιχειρηματικού πλάνου,  να επιλέξει συγκεκριμένα για να τα εντάξει σε πιθανή 

πρωτότυπη υλοποίηση λογισμικού του, αφού τις αναλύσει και μετατρέψει σε τεχνικές 

λεπτομερείς απαιτήσεις λογισμικού. Έτσι η επιχειρηματική αξία της ιδέας και του 

επιχειρηματικού πλάνου, είναι ικανή να τεθεί προς εξέταση και συζήτηση, αφού θα 

είναι αξιολογήσιμη και μετρήσιμη, με βάση τα διακριτά χαρακτηριστικά και 

λειτουργίες που θα προδιαγράφει και θα περιγράφει. 

Πιο συγκεκριμένα η εργασία έχει στόχο να προωθήσει την απάντηση των παρακάτω 

ερωτημάτων: 

 Ερώτηση 1
η
: Ποια υποδειγματικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες είναι θετικό 

να ενσωματωθούν στην υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που 

υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές αγορές ανάθεσης εργασιών, ώστε αυτή να έχει 

θετικές πιθανότητες επιχειρηματικής βιωσιμότητας, στον κλάδο που θα 

επιλεχθεί να εξυπηρετεί; 

 Ερώτηση 2
η
: Ποιες είναι οι επιχειρηματικές προδιαγραφές που θα πρέπει να 

αναλυθούν περεταίρω και να ληφθούν υπόψιν, ώστε να κατασκευαστεί μια 

πρωτότυπη εφαρμογή, που να υλοποιεί κάποια από τα προηγούμενα 

χαρακτηριστικά, και να υπάρχει η δυνατότητα να μετρηθεί και να αξιολογηθεί 

από πιθανούς επενδυτές, οι οποίοι ενδιαφέρονται στην χρηματοδότηση της 

ιδέας; 

Με την ανάλυση των προηγούμενων, ο αναγνώστης θα είναι σε θέση να 

αντιλαμβάνεται καλύτερα το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι ηλεκτρονικές αγορές 

ανάθεσης εργασιών, αλλά το σημαντικότερο είναι οτι θα αντιμετωπίσει τα παραγόμενα 

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, ως εργαλεία για να αποφασίσει εάν η ιδέα του 

και το επιχειρηματικό πλάνο του είναι επιχειρηματικά εφικτά για να αξιοποιήσει 

πιθανές ευκαιρίες. Κάτι τέτοιο σημαίνει πως κάποιος, εντοπίζοντας μια τέτοια ευκαιρία, 

θα μπορεί γρήγορα να την αξιολογεί και πιθανώς να προσφέρει μια καινοτόμο 

υπηρεσία, έχοντας ως βάση την λίστα λειτουργιών που του παρέχει η συγκεκριμένη 

ανάλυση της παρούσας εργασίας, με πιθανά χαρακτηριστικά που μπορεί να προσθέσει, 

για να φέρνει σε επαφή εμπλεκόμενα μέρη, ενός αναξιοποίητου κλάδου ή να βρει 

τρόπους να προσφέρει βελτιωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα με χαρακτηριστικά μιας 

ήδη εδραιωμένης πλατφόρμας. 
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1.2 Περιεχόμενο μελέτης 

Πρώτο στάδιο της μελέτης είναι να γίνει μια εισαγωγή στα είδη των ηλεκτρονικών 

επιχειρηματικών μοντέλων που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό ή μεμονωμένα, στα 

πλαίσια του ηλεκτρονικού επιχειρείν, για να χαρακτηρίσουν μια στρατηγική, την 

λειτουργία  και την φύση μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο. Με 

τον προσδιορισμό αυτών των μοντέλων, στο κεφάλαιο 2.2, γίνεται πιο εύκολη η 

κατηγοριοποίηση της επιχείρησης και μπορούν εύκολα να βρεθούν ευκαιρίες  ή 

κίνδυνοι στην ζωή της τελευταίας, ώστε να είναι σε θέση να απορροφήσει τα 

περισσότερα των ωφελειών της χρήσης του εκάστοτε μοντέλου. 

Αφού παρουσιαστούν τα ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα, στο επόμενο κεφάλαιο 

3.1, γίνεται πιο λεπτομερής παρουσίαση του μοντέλου των ηλεκτρονικών αγορών, με 

τα χαρακτηριστικά, το πλαίσιο και τα οφέλη που προσφέρουν. Γίνεται προσπάθεια να 

μελετηθεί η βιβλιογραφία που αναφέρεται στις ηλεκτρονικές αγορές και να 

καταγραφούν οι διαφορετικές οπτικές της επιστημονικής κοινότητας και οι επιμέρους 

κατηγοριοποιήσεις που εντοπίζονται από αυτήν. Επειδή η χρήση των επιχειρηματικών 

ηλεκτρονικών μοντέλων έχει ως πρόθεση την εκπλήρωση των στόχων της επιχείρησης 

και των συμμετεχόντων στο μοντέλο, είναι αναγκαίο να ερευνηθούν οι τρόποι με τους 

οποίους αποτιμάται η απόδοση της ηλεκτρονικής αγοράς αλλά  και η οικονομική αξία 

αυτής, όπως και να καταγραφούν οι κίνδυνοι που οι αγορές ενέχουν και οι τρόποι 

ασφαλείας που υπάρχουν.  

Στο κεφάλαιο 3.2 παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές αγορές που προσφέρουν εύκολα και 

αποτελεσματικά ευκαιρίες απασχόλησης στην σημερινή κοινωνία σε ανθρώπους που 

έχουν ικανότητα να δημιουργήσουν ή να προσφέρουν υπηρεσίες σε καταναλωτές 

αυτών. Κοινωνιολόγοι και οικονομολόγοι τα τελευταία χρόνια εκφράζουν τον 

ενθουσιασμό τους δημοσιεύοντας εργασίες για έναν μοντέρνο σχετικά χώρο, αυτόν της 

«οικονομίας του διαμοιρασμού» (“sharing economy”) ή αλλιώς «ηλεκτρονικές αγορές 

ομοτίμων» (“Peer-to-Peer marketplaces”). Συνεπώς οι αγορές ονομάζονται 

ηλεκτρονικές αγορές  εργασίας (“online labor markets”) στην «οικονομία 

διαμοιρασμού». Στο ίδιο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές αγορές εργασίας 

και οι διαφορετικές εκφάνσεις τους στο διαδίκτυο, μαζί με την περιγραφή των 
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επιχειρηματικών μοντέλων που τις υποστηρίζουν επιχειρηματικά και τεχνολογικά. 

Παράλληλα κρίνεται αναγκαίο να γίνει και παρουσίαση των προβλημάτων και των 

ανησυχιών που έρχονται στην επιφάνεια από την χρήση τους. 

Στο κεφάλαιο 4 αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην παρούσα εργασία, 

από την βιβλιογραφική και την διαδικτυακή έρευνα μέχρι την παραγωγή την 

υποδειγματικής λίστας μηχανισμών και χαρακτηριστικών αλλά και των προτεινόμενων 

επιχειρηματικών απαιτήσεων υψηλού επιπέδου, που θα πρέπει να ικανοποιεί μια 

πλατφόρμα που εξυπηρετεί μια ηλεκτρονική αγορά εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. 

Στο κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στις διαδικτυακές πλατφόρμες αγορών εξωτερικής 

ανάθεσης εργασιών, οι οποίες είναι ευρέως γνωστές στον δυτικό κόσμο. Αποτελούν 

ηλεκτρονικές αγορές υποδείγματα για την εργασία, που λειτουργούν ως 

διαμεσολαβητές, προσφέροντας υποδομή για εύρεση ευκαιριών απασχόλησης επί 

πληρωμή, σε όποιον έχει κάποια ικανότητα ή γνώση για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων μίας εργασίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι εξής ηλεκτρονικές αγορές:   

 Το Odesk.com που αποτελεί ένα από τις πιο αξιόπιστες πλατφόρμες 

παγκοσμίως όπου μπορεί κανείς να βρει εργασίες που μπορούν εκτελεστούν 

μέσω διαδικτύου. Παραδείγματα εργασιών είναι οι  μεταφράσεις κειμένων, 

συγγραφή άρθρων, δημιουργία γραφικών, μάρκετινγκ, προγραμματισμός 

ιστοσελίδων, συμβουλευτικές υπηρεσίες.  

 Το Taskrabbit που αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή και εφαρμογή 

κινητών συσκευών, με λίστα αγγελιών-εργασιών, χειρωνακτικών επί το 

πλείστων, οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία για να εκτελεστούν, από 

συνήθως ένα άτομο που έχει την συγκεκριμένη ικανότητα ή και τα μέσα που 

απαιτούνται.  

Τέλος παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται μια σύνοψη της εργασίας και τα 

συμπεράσματα της μελέτης αλλά και οι προτάσεις που κρίνονται ως πιθανές για την 

περαιτέρω επιστημονική ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος. 
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2 Βιβλιογραφική επισκόπηση  

2.1 Εισαγωγή 

Στις υπόλοιπες ενότητες θα γίνει βιβλιογραφική επισκόπηση των ηλεκτρονικών αγορών 

και των ηλεκτρονικών αγορών εργασίας. Οι αγορές εργασίας είναι ένα καινούργιο 

ερευνητικό θέμα και μέχρι σήμερα λίγες έρευνες έχουν γίνει συγκεκριμένα για την 

φύση των ηλεκτρονικών αγορών ανάθεσης εργασιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

να απαντήσουν σε γενικότερα ζητήματα σχετικά με το συγκεκριμένο πεδίο.  

Παρακάτω παρουσιάζονται τα επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία είναι χρήσιμα για να 

περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ηλεκτρονικές αγορές ανάθεσης 

εργασιών. Κάθε αγορά χρησιμοποιεί επιχειρηματικά μοντέλα για να περιγράψει και να 

καθορίσει τις λειτουργίες της και την «φύση» της. 

2.2 Ηλεκτρονικά επιχειρηματικά μοντέλα 

Τα επιχειρηματικά μοντέλα, παραδοσιακής ή και ηλεκτρονικής επιχείρησης, είναι 

απλοποιημένες εκδοχές της περιγραφής της επιχείρησης, τα οποία εστιάζουν σε κάποια 

κύρια χαρακτηριστικά και ιδιότητες αυτής. Έτσι τα μοντέλα ορίζονται για να 

περιγράψουν το πως μία επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα μέχρι και το ποιά είναι η 

δομή της. Είναι δεδομένο πως το ηλεκτρονικό επιχειρείν άλλαξε τα παραδοσιακά 

επιχειρησιακά μοντέλα και φέρνει στην επιφάνεια μοντέρνα, καινοτόμα ηλεκτρονικά 

μοντέλα, χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο, ψηφιακές τεχνολογίες. 

Ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο πρέπει να απαντάει στην κλασσική ερώτηση 

του Peter Drucker (επιστημονικός σύμβουλος διοικήσεων οργανισμών): «Ποιος είναι ο 

πελάτης και ποια η αξία του;». Όπως επίσης πρέπει να απαντάει στην ερώτηση του πώς 

η επιχείρηση αποκτά κέρδη και ποια είναι η λογική πίσω από την διαδικασία απόδοσης 

αξίας στον πελάτη σε ένα συγκεκριμένο κόστος. (Magretta, 2002) 

Κατά τον Timmers (1998) ένα επιχειρησιακό μοντέλο είναι μια αρχιτεκτονική για ένα 

προϊόν ή υπηρεσία αλλά και για την σχετική ροή των πληροφοριών, περιλαμβάνοντας 

τον ορισμό των εμπλεκόμενων μερών και των ρόλων τους, των ωφελειών προς αυτούς 

και των πηγών εσόδων τους. Ο Rappa (2005) και οι Turban et al. (2008) αναφέρουν 



13 

 

πως μοντέλα είναι «μέθοδοι» υλοποίησης επιχειρείν που αποφέρουν έσοδα στην 

επιχείρηση. Παρομοίως οι Laudon et al. (2002) αναφέρουν πως το μοντέλο είναι 

καθορισμένες δραστηριότητες ή διαδικασίες που πάλι έχουν ως στόχο το κέρδος. 

3 Ταξινομήσεις επιχειρηματικών μοντέλων  

Μεγάλος αριθμός ερευνητών και επιστημόνων έχουν αναπτύξει τις δικές τους λίστες 

ταξινόμησης των επιχειρηματικών μοντέλων. Στην ενότητα αυτή αναφέρεται μόνο ένα 

πολύ μικρό δείγμα αυτών των ταξινομήσεων. Παρουσιάζονται επιχειρηματικά μοντέλα 

τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον επειδή χρησιμοποιούνται απο τις ηλεκτρονικές 

αγορές εξωτερικής ανάθεσης εργασιών, που αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια. 

Σκοπός είναι να βρεθούν εκείνα τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε κάθε μοντέλο τα 

οποία ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά και την φύση μια επιχείρησης. Η απόδοση ενός 

ή περισσότερων μοντέλων σε μια επιχείρηση είναι μια σύνθετη και όχι εύκολη 

διαδικασία και εντάσσεται στην διαδικασία εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου, 

δηλαδή του business plan της. Μια εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί έχοντας 

ως βάση όχι αποκλειστικά ένα μοντέλο, αλλά δύο ή περισσότερα επιχειρηματικά 

μοντέλα, όπως αυτά που προτάθηκαν από ειδικούς και παρουσιάζονται παρακάτω. Σε 

επόμενο στάδιο εξέλιξης αυτά τα μοντέλα μπορεί να αλλάξουν ή μπορεί να προστεθεί 

ένα νέο τρίτο, στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης (Turban, 2005). Αξίζει να 

σημειωθεί πως είναι σημαντική επίσης, η ενσωμάτωση ενός πρωτόγνωρου και 

καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου για την δημιουργία πιθανού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στην επιχείρηση, ενώ την ίδια στιγμή, θα μπορούσε η τελευταία να 

αντιγράψει και να εισάγει ένα μοντέλο το οποίο παρατηρήθηκε να χρησιμοποιεί ένας 

νεοεισερχόμενος «παίκτης» στην αγορά που εδράζεται (Chaffey, 2009, p. 110). Ωστόσο 

η ύπαρξη πολλών μοντέλων καταδεικνύει πως η επιχείρηση δεν έχει ξεκάθαρη 

στόχευση ή ότι εστιάζει σε πολλές δραστηριότητες με αβέβαιο ποιοτικό αποτέλεσμα 

(Turban, 2005).   

Ο Michael Rappa (2005) έχει εκδώσει ίσως την πιο ολοκληρωμένη ταξινόμηση των 

ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων, σαράντα μοντέλα τα οποία είναι 

κατηγοριοποιημένα σε εννέα κατηγορίες. Ωστόσο ο Timmers (1998) είναι ίσως ο 

πρώτος που προσπαθεί να υλοποιήσει ένα υπόδειγμα υλοποίησης και αναφέρει έντεκα 

επιχειρηματικά μοντέλα, παρουσιάζοντας παράλληλα στόχους, τα μοντέλα εσόδων, την 

θέση στην αλυσίδα αξίας (value chain) και οφέλη για πωλητή και πελάτη. Τα μοντέλα 
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κατά τον Timmers είναι: το μοντέλο ηλεκτρονικής προώθησης και προμήθειας αγαθών 

µέσω του διαδικτύου (e-Procurement), το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop), το μοντέλο 

που αναφέρεται σε μια ομαδοποιημένη συλλογή ανεξάρτητων ηλεκτρονικών 

καταστημάτων που το ονομάζει e-Mall (ή Virtual Mall κατά τον Rappa (2000) ή 

Cybermall κατά τον Turban (2008, p. 279)), το μοντέλο εικονικών κοινοτήτων (virtual 

communities), το μοντέλο των παρόχων υπηρεσιών αλυσίδας αξιών (Value chain 

service providers), το μοντέλο του «ενοποιητή» ή καλύτερα της «ενοποίησης της 

αλυσίδας αξιών» (Value chain integrator), το μοντέλο του παροχέα πληροφοριών 

(Information Brokerage), του μοντέλου με το οποίο παρέχονται υπηρεσίες 

εμπιστευτικότητας, (trust services) και τέλος αυτά τα οποία παρατηρήθηκε πως 

σχετίζονται με τις αγορές εξωτερικής ανάθεσης εργασιών, το μοντέλο της «αγοράς ενός 

τρίτου φορέα», το μοντέλο συνεργατικής πλατφόρμας και το μοντέλο δημοπρασιών. 

Το μοντέλο που αναφέρεται σε μία "αγορά ενός τρίτου φορέα" ή «Third-party 

Marketplace» (Timmers, 1998) παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση στον κατάλογο 

προϊόντων ή υπηρεσιών πολλών προμηθευτών, εταιρειών ή ιδιωτών. Άλλα 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες όπως η παραγγελία, η παράδοση και οι ασφαλείς 

πληρωμές μπορούν να προστεθούν από τον πάροχο και διαχειριστή του μοντέλου 

ηλεκτρονικής αγοράς που έχει τον ρόλο του «ενδιάμεσου» ή «μεσάζοντα» (broker), με 

θετικές επιδράσεις στην τελική απόφαση του καταναλωτή και στην συνολική απόδοση 

της αγοράς, όπως θα αναφερθεί παρακάτω. Είναι παρόμοιο με αυτό που σε τελευταίο 

επίπεδο, ο Rappa αναφέρει, τους παροχείς «εργαλείων», ή αλλιώς τους “utilities 

providers”, οι οποίοι παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες μέσα από την δική τους 

πλατφόρμα που διαχειρίζονται και προωθούν. Παράδειγμα αποτελούν οι διαδικτυακές 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης εργασιών όπως το Taskrabbit και 

ODesk που θα αναλυθούν παρακάτω. Οι ηλεκτρονικές αγορές τρίτου φορέα που 

περιγράφουν τις αγορές παροχής υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης εργασιών θα 

αναφερθούν εκτενώς σε επόμενες ενότητες. (Timmers, 1998; Rappa, 2005) 

Το μοντέλο συνεργατικής πλατφόρμας, “collaboration platforms”, (Timmers, 1998) 

παρέχει ένα κατάλληλο περιβάλλον πληροφοριών και εργαλείων που επιτρέπει 

αυξημένη συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών, συγκεκριμένα εικονικών ομάδων 

(virtual teams),  σε διάφορα έργα και δραστηριότητες, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, 

με μικρότερο κόστος απ’ ότι παραδοσιακά. Τα έσοδα προέρχονται από αμοιβές 
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συνδρομών/υπηρεσιών και από πώληση εξειδικευμένων εργαλείων υποστήριξης της 

εργασίας των συμμετεχόντων.  

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-Auction) (Timmers, 1998) που τις εκτελεί ο “auction 

broker” κατά τον Rappa (2005) είναι ένα μοντέλο που βελτιώνει την παραδοσιακή 

δημοπρασία και προσπαθεί να διαμορφώσει την τιμή και την αξία ενός αγαθού, 

προϊόντος ή υπηρεσίας. Όπως αναφέρει ο Turban (2005, p. 283) χάρη στο διαδίκτυο οι 

δημοπρασίες εκτελούνται με μικρότερο κόστος μεταξύ περισσότερων συμμετεχόντων 

λόγω εύκολης πρόσβασης σε αυτές. Οι αγοραστές και πωλητές διαπραγματεύονται τις 

τιμές με διάφορες μεθόδους δημοπρασιών ενώ η συνηθέστερη είναι μία εμπλεκόμενη 

πλευρά να καταθέτει προσφορές μέχρις ότου επιτευχθεί η επιθυμητή τιμή. Το μοντέλο 

των ηλεκτρονικών δημοπρασιών χρησιμοποιείται για δεκαετίες από υλοποιήσεις στο 

διαδίκτυο. Παρόλ’ αυτά, όπως θα αναλυθεί σε παρακάτω κεφάλαιο, τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται μία πτώση της χρήσης του μοντέλου ως μηχανισμός διαμόρφωσης 

τιμών, αφού διαφορές ηλεκτρονικές αγορές αποφασίζουν στρατηγικά να αλλάξουν το 

συγκεκριμένο μοντέλο για ένα απλούστερο (Einav, et al., 2016).  
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3.1 Ηλεκτρονικές αγορές 

Οι  Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) αποτελούν κομμάτι του ηλεκτρονικού 

επιχειρείν. Αν  και η διάρκεια ζωής τους είναι σχετικά μικρή, μόλις τρεις δεκαετίες, 

εξελίχθηκαν ραγδαία  (Chaffey, 2009, p. 209). Σήμερα, αντιλαμβανόμαστε τις 

ηλεκτρονικές αγορές ως προορισμούς διαδικτύου, που φέρνουν κοντά τα εμπλεκόμενα 

μέρη στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας. Οι αγορές υποστηρίζουν και προσφέρουν 

όλες τις δραστηριότητες που περιλαμβάνει μια συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου που 

εμμέσως περιλαμβάνει οργανισμούς χρηματοδότησης εμπορίου, εταιρείες logistics, 

φορολογικές και ρυθμιστικές αρχές (Büyüközkan, 2006). Επίσης αναφέρεται πως μια 

ηλεκτρονική αγορά χαρακτηρίζεται από ένα ή συνδυασμό περισσότερων 

επιχειρηματικών ηλεκτρονικών μοντέλων, τα οποία παρουσιάστηκαν με βάση την 

κατηγοριοποίηση του Timmers (1998). 

3.1.1 Ορισμός Ηλεκτρονικής Αγοράς  

Η βιβλιογραφία ορίζει τις ηλεκτρονικές αγορές με πολλούς τρόπους. Συνοπτικά μια 

ηλεκτρονική αγορά είναι μια αγορά δημιουργημένη στο διαδίκτυο, επικεντρωμένη σε 

μια συγκεκριμένη βιομηχανία ή επιχειρηματική δραστηριότητα, με σημαντική επιρροή 

στις δραστηριότητες των πελατών και των προμηθευτών.  

Μερικοί ορίζουν την έννοια της ηλεκτρονικής αγοράς με δύο όψεις, την ακαδημαϊκή 

και την κοινωνική (Grieger, 2003). Ακαδημαϊκά, είναι μέσο το οποίο θέτει ρόλους μέσα 

σε μια κοινότητα, κυρίως σε αγοραστές και προμηθευτές, αλλά και σε παρόχους 

υπηρεσιών logistics, τράπεζες και άλλους μεσάζοντες. Διευκολύνει την ανταλλαγή 

πληροφοριών, αγαθών, υπηρεσιών και πληρωμών και προσφέρει μια υποδομή επαφής 

και σύνδεσης των εμπλεκόμενων μερών, με καθορισμένες μεθόδους λειτουργίας και 

υπηρεσίες. 

Από την άλλη πλευρά, από την κοινωνική της διάσταση, μια ηλεκτρονική αγορά είναι 

μια κοινότητα που αποτελείται από αγοραστές, πωλητές ή μεσάζοντες, συμβούλους και 

διαχειριστές της αγοράς. Περιγράφεται από μια κατάσταση όπου συγκεντρώνεται η 

γνώση, οι προθέσεις, τα περιουσιακά στοιχεία, οι τεχνολογικές υποδομές, οι 

υποχρεώσεις και οι όροι χρήσης της και τα αγαθά, προϊόντα ή και υπηρεσίες των 

συμμετεχόντων. Ο ρόλος του κάθε συμμετέχοντα περιλαμβάνει δικαιώματα και 

καθήκοντα. Κύριο μέλημα είναι, χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που 
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περιλαμβάνει μια αγορά, ή μέσω άλλων διαδικασιών επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, 

να κινητοποιήσει τον κάθε συμμετέχοντα, να προβεί σε αγορά για παράδειγμα ή να 

κερδίσει μία δημοπρασία ή να συνεργαστεί με άλλο εμπλεκόμενο μέρος, σύμφωνα με 

τις προτιμήσεις του. 

3.1.2 Χαρακτηριστικά και οφέλη μιας Ηλεκτρονικής Αγοράς  

Μελετώντας κανείς τις ηλεκτρονικές αγορές μπορεί να βρει και προσδιορίσει αρκετά 

στοιχεία που τις χαρακτηρίζουν, όπως επίσης και αρκετά οφέλη που προκύπτουν. Σε 

επόμενο στάδιο μετά τον προσδιορισμό των προηγούμενων στοιχείων και 

χαρακτηριστικών μπορεί να εντοπιστεί το επιχειρηματικό ηλεκτρονικό μοντέλο (e-

business model) ή ο συνδυασμός μοντέλων που χαρακτηρίζουν μια ηλεκτρονική αγορά.  

Τα οφέλη που προσκομίζουν τα εμπλεκόμενα μέρη μίας ηλεκτρονικής αγοράς είναι 

πολλά αν αναλογιστεί κανείς το πλήθος των μοντέλων που μπορούν να αποδοθούν στην 

φύση και την λειτουργία της. Θα μπορούσαμε να επαναλάβουμε μερικά όπως: 

(Standing, 2001) 

 η εξοικονόμηση κόστους στις πωλήσεις,  

 εξοικονόμηση στις αγορές,  

 έκθεση σε νέες αγορές και νέους πελάτες,  

 γρήγορες συναλλαγές,  

 ευκολία και διαφάνεια στους χρήστες,  

 καλύτερη ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,  

 μεγαλύτερη ποικιλία αγαθών,  

 καλύτερη πληροφόρηση,  

 απαίτηση για λιγότερους πόρους. 

Όπως εχει αναφερθεί, ο όρος ηλεκτρονική αγορά, δηλώνει την ύπαρξη αγοράς στο 

διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί με βάση κάποιο επιχειρηματικό ηλεκτρονικό μοντέλο, 

όπως για παράδειγμα να έχει κάποιους συγκεκριμένους μηχανισμούς διαμόρφωσης 

τιμής (“pricing-making mechanisms”), έναν μηχανισμό δημοπρασίας, αντίστροφης 

δημοπρασίας, ανταλλαγής ή άλλα χαρακτηριστικά των υπολοίπων προαναφερθέντων 

μοντέλων.   

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα (Εικόνα 1) απεικονίζει ένα παράδειγμα με ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο επιχειρηματικά μοντέλα και οι διάφορες 
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τεχνολογίες, υποδομές και εφαρμογές, συνδέονται και χρησιμοποιούνται από τις 

διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών για να συνδεθούν τα εμπλεκόμενα μέρη 

και δημιουργηθούν συναλλαγές (Joo & Kim, 2004).  

 

Εικόνα 1: Παράδειγμα με το πλαίσιο λειτουργίας ηλεκτρονικής  αγοράς που συνδυάζει δύο 

επιχειρηματικά μοντέλα (Joo & Kim, 2004)  

Στο παραπάνω σχήμα, το οποίο ανακτήθηκε από την εργασία των  (Joo & Kim, 2004), 

παρουσιάζονται πέντε συναλλασσόμενους-εμπλεκόμενα μέρη: η “Company A” και η 

“Company M” είναι οι «αγοραστές» (“Buy Side”), ενώ οι εταιρείες “Company B”, 

“Company N” είναι οι «πωλητές» της διαδικασίας (“Sell Side”). Οι αγοραστές 

συμμετέχουν στην διαδικασία μέσω διαδικτύου με τα συστήματα τους και μπορούν να 

αγοράσουν προϊόντα-υπηρεσίες από τους πωλητές-προμηθευτές, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου και ολοκληρωμένα 

εμπορολογιστικά συστήματα, όπως ERP (enterprise resource planning). Συνδυάζοντας 

και την θεωρία επιχειρηματικών μοντέλων που παρατέθηκε μέχρι τώρα, αυτά τα δύο 

εμπλεκόμενα μέρη έρχονται σε επαφή μέσω ενός διαμεσολαβητή (“3
rd

 party”), μίας 

ηλεκτρονικής αγοράς δηλαδή, που λειτουργεί κατά κύρια βάση με το μοντέλου της 

«ηλεκτρονικής αγοράς τρίτου φορέα» ή ”Third party marketplace. Συμπερασματικά, η 

αγορά αυτή διαθέτει μοντέλα, μηχανισμούς και τεχνολογίες όπως: 

 Μηχανισμό εύρεσης αγαθών στον κατάλογο της που είναι διαθέσιμος στον 

καταναλωτή,  

 Μηχανισμό αποθήκευσης συγκεντρωτικής λίστας αγαθών στα συστήματα της 

εναρμονίζοντας τους ληφθέντες καταλόγους αγαθών των προμηθευτών.  
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 Μηχανισμό επίτευξης αγοραπωλησίας και συναλλαγής ηλεκτρονικού εμπορίου,  

 Μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών, που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι η 

δημοπρασία. Διαπιστώνει κανείς πως η συγκεκριμένη αγορά εκτός τους 

μοντέλου τρίτου φορέα, συνδυάζει και το μοντέλου δημοπρασιών. Με τον 

μηχανισμό της δημοπρασίας διαμορφώνεται η τελική τιμή ενός αγαθού που θα 

πωληθεί από τους πωλητές δεξιά στους αγοραστές αριστερά. 

Άρα οι πωλητές-προμηθευτές και αγοραστές επιτυγχάνουν συναλλαγή ηλεκτρονικού 

εμπορίου, ακόμη και αν οι πωλητές δεν διαθέτουν την τεχνολογία, τα συστήματα και 

γνώση ηλεκτρονικού εμπορίου. Το τρίτο εμπλεκόμενο μέρος ο διαμεσολαβητής 

(“broker”), δηλαδή ο πάροχος της αγοράς, διαθέτει τις επιχειρησιακές διαδικασίες, την 

γνώση, την υλικοτεχνική υποδομή και την τεχνολογία για να φέρει σε επαφή τους 

προηγούμενους στην πλατφόρμα του.  

Σε όλη τη διαδικασία του προηγούμενου σχήματος είναι σημαντικό να σημειωθεί η 

σημασία του συνδυασμού των επιχειρηματικών μοντέλων που αναφέρει ο Paul 

Timmers (1998, pp. 5,6), του μοντέλου ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) και τις 

αγορές ενός "τρίτου φορέα ". 

3.1.3 Απόδοση μιας ηλεκτρονικής αγοράς  

 Η απόδοση ενός e-Marketplace έχει να κάνει με το πόσο αυτό ικανοποιεί 

κάποιους καλά καθορισμένους στόχους, όπως το κέρδος, το μειωμένο κόστος, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή η αποτελεσματικότητα. Οι στόχοι αυτοί επηρεάζονται 

από τρεις παράγοντες: τον προσδιορισμό της αγοράς, το επίπεδο πρόσβασης στην 

αγορά και το επίπεδο ελκυστικότητας, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω (Buyukozkan, 

2004). 

3.1.3.1 Απόδοση με βάση τον προσδιορισμό αγοράς   

Στόχος μιας ηλεκτρονικής αγοράς είναι να προσδιορίσει με κάποια χαρακτηριστικά την 

αγορά, πράγμα που προϋποθέτει τον καθορισμό των αγοραστών και πωλητών που 

στοχεύει, καθώς επίσης  και τον καθορισμό των προϊόντων που θα διαθέτει. Σε αντίθετη 

περίπτωση ο κίνδυνος της μη ύπαρξης συγκεκριμένης στόχευσης αγαθών προς 

πελατειακό κοινό είναι μεγάλος. Έχει παρατηρηθεί πως ένα αρνητικό σημείο πολλών e-

Marketplaces είναι να προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων, σε μεγάλο πλήθος 
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αγοραστών, τα οποία έχουν τοποθετηθεί λανθασμένα στην αγορά (Buyukozkan, 2004). 

Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν αν η επιχείρηση έχει σαφή επιχειρηματική  

στρατηγική και έχει επενδύσει στην αποσαφήνιση του επιχειρηματικού μοντέλου της, 

όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα. 

3.1.3.2 Απόδοση με βάση το επίπεδο πρόσβασης στην αγορά 

Ο συγκεκριμένος παράγοντας σχετίζεται με το πόσο καλά, η επιχείρηση γνωρίζει τον 

συγκεκριμένο κλάδο, την ειδίκευση της σε αυτόν, πόσο καλή  γνώση έχει της αγοράς, 

πόσο σωστά έχει καθοριστεί το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρει, και όλα αυτά τη 

σωστή στιγμή, έτσι ώστε να δημιουργήσει μια ισχυρή πρόταση αξίας προς την αγορά-

στόχο. Οι προτιμήσεις και οι ανάγκες των πελατών μπορούν αλλάξουν ανά πάσα 

στιγμή, αναλόγως με την εποχή ή την περιοχή. Τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες θα 

πρέπει να διαχειρίζονται αυτές τις αλλαγές των στοχευμένων καταναλωτών, 

προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή απόδοση. Γενικά θα πρέπει να είναι αποτελεσματικά, 

να εξειδικεύονται και να βελτιώνονται στη διάρκεια του χρόνου. (Buyukozkan, 2004, p. 

142) 

3.1.3.3 Απόδοση με βάση το επίπεδο ελκυστικότητας 

Το επίπεδο ελκυστικότητας έχει να κάνει με το πόσο ελκυστικά είναι τα αγαθά που 

προσφέρει μία ηλεκτρονική αγορά, τι αξίες δημιουργεί και τις σχέσεις που έχει με τα 

συναλλασσόμενα μέρη. Αν δεν προσφέρει κάτι διαφορετικό από κάποιο άλλο 

παραπλήσιο ηλεκτρονικό κατάστημα, ενδεχομένως να έχει απώλεια πελατών και άρα 

εσόδων. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί αν η ηλεκτρονική αγορά γίνει πιο συνεργατική 

και αλληλεπιδραστική με τον πελάτη ή να προσφέρει εξειδικευμένες δυνατότητες και 

ευκολίες μέσα από την πλατφόρμα της. Επιπροσθέτως, η φήμη και η «φίρμα» (brand) 

παίζουν καταλυτικό ρόλο στο επίπεδο ελκυστικότητας. (Buyukozkan, 2004) 

3.1.4 Οικονομική αξία μιας ηλεκτρονικής αγοράς  

Ένας από τους βασικού σκοπούς μιας ηλεκτρονικής αγοράς είναι να προσφέρει αξία σε 

όλους τους συμμετέχοντες. Η οικονομική αξία εξαρτάται από τρείς παράγοντες: τον 

όγκο της αγοράς και τη ρευστότητα, τη διασπορά της αγοράς, μοντέλο εσόδων 

(Buyukozkan, 2004). 
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3.1.4.1 Οικονομική αξία με βάση τον όγκος αγοράς και την ρευστότητα 

Με τον όρο ρευστότητα εννοούμε τον όγκο των συναλλαγών  που διεξάγονται, και σαν 

συνέχεια τον όγκο της αγοράς που εξυπηρετείται.  Όσο πιο νωρίς επέρχεται η 

ρευστότητα τόσο καλύτερα για την επιχείρηση, επειδή όσο αυτή αυξάνεται τόσο 

αυξάνεται και η κυριαρχία της συγκεκριμένης αγοράς. Η κύρια υπηρεσία ενός e-

Marketplace είναι να παρέχει ένα κεντρικό περιβάλλον της αγοράς, όπου είναι αρκετά 

πιθανό ένας αγοραστής ή ένας πωλητής να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, παρά να 

προτιμήσει κάποιον ανταγωνιστή. Ως εκ τούτου, όχι μόνο η ρευστότητα σε σχέση με 

όγκο των συναλλαγών, αλλά και η ρευστότητα των πληροφοριών, δηλαδή η ανταλλαγή 

πληροφοριών, είναι αναγκαία, προκειμένου μια ηλεκτρονική αγορά να είναι ελκυστική 

τόσο για τους αγοραστές, όσο και για τους πωλητές. 

3.1.4.2 Οικονομική αξία με βάση τον κατακερματισμός  της αγοράς  

Όταν μιλάμε για κατακερματισμό και διασπορά (market fragmentation) της αγοράς, 

εννοούμε αγορές με πολλούς αγοραστές και πολλούς πωλητές. Η δυσκολία του να 

βρεθεί σημείο επαφής,  το κόστος υλοποίησης μηχανισμών για την  αποτελεσματική 

αναζήτηση και τη σύγκριση των προϊόντων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι 

προτιμήσεις τους, αλλά και η επιθυμία για μείωση του κόστους είναι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιτυχία μίας ηλεκτρονικής αγοράς (Buyukozkan, 2004, pp. 142-143).  

Οι Einav, Farronato, και Levin (2016) αναφέρουν πως αγορές με μεγάλο 

κατακερματισμό των εμπλεκόμενων μερών και με μεγάλο βαθμό ετερογένειας 

αποτελούν οι αγορές ομότιμων μερών ή αλλιώς Peer-to-Peer Marketplaces. Σε αυτές 

υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική αναζήτηση σε 

σύντομο χρόνο, την γρήγορη σύνδεση (matching) των εμπλεκόμενων μερών, την 

ασφάλεια και την αξιοπιστία των συναλλαγών. Αναλογιζόμενος κανείς την απόδοση 

της αγοράς με βάση την ελκυστικότητα της που αναφέρθηκε παραπάνω, καταλαβαίνει 

πώς οι προηγούμενες δυσκολίες μειώνουν την ελκυστικότητα της αγοράς με αρνητικό 

αντίκτυπο στην οικονομική αξία της και στον όγκο συναλλαγών που εξυπηρετεί. 
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3.1.4.3 Οικονομική αξία με βάση το μοντέλο εσόδων 

Η επιλογή του κατάλληλου μοντέλου εσόδων είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όσον 

αφορά το κέρδος και την επιτυχία ενός e-Marketplace. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

χρέωσης του παρεχόμενου προϊόντος, όπως χρέωση με την συναλλαγή, συνδρομές, 

αδειοδότηση μεταξύ άλλων. Έχοντας υπόψη, ότι ο πελάτης είναι το κλειδί στην επιλογή 

του κατάλληλου μοντέλου, θα πρέπει το μοντέλο εσόδων που θα επιλέξει η 

οποιοδήποτε αγορά να συμβαδίζει με τις προτιμήσεις των διαφορετικών ομάδων των 

πελατών. Επίσης, προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στα μοντέλα εσόδων που 

χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές ωστε να βρεθούν σημεία που μπορούν να προσδώσουν 

ελκυστικότητα στο μοντέλο εσόδων. 

3.1.5 Ασφάλεια και Κίνδυνοι  των ηλεκτρονικών αγορών   

Οι ηλεκτρονικές αγορές αν και συνεχώς αυξάνονται και αναπτύσσονται, στο παρελθόν 

διακρίνονταν από αβεβαιότητα, ευπάθειες και κινδύνους. Παράλληλα, οι νέες οι 

υπηρεσίες που δημιουργούνται χαρακτηρίζονται από απειλές εκ των έσω, όπως η 

έλλειψη προτύπων, έλλειψη κανονισμών αλλά και η έλλειψη ασφαλών συστημάτων. 

Επιπροσθέτως, εξωγενείς παράγοντες, όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές κυρώσεις, 

νομικά θέματα, φυσικές καταστροφές υπολογιστικών συστημάτων αλλά και 

γενικότερες πολιτικές αστάθειες, επηρεάζουν αρνητικά επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται γύρω από ένα τέτοιο πλαίσιο. Η βιβλιογραφία, αν και περιγράφει 

πολλούς πιθανούς κινδύνους γύρω από τις ηλεκτρονικές αγορές, αυτοί συνοψίζονται σε 

τέσσερις τύπους: οικονομικοί, τεχνολογικοί, εφαρμογής και κίνδυνοι στις σχέσεις 

συναλλασσόμενων μερών (Ratnasingam, 2007). Οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται κυρίως 

από ανεπαρκείς λειτουργικές διαδικασίες, ανυπαρξία νομοθεσιών ή πρωτοκόλλων 

σχετικών με ηλεκτρονικές αγορές και πολλά άλλα. Πιο συγκεκριμένα, οι κίνδυνοι αυτοί 

αναλύονται στη συνέχεια. 

3.1.5.1 Οικονομικοί κίνδυνοι 

Κατά τον Ratnasingam (2007, p. 3) η βασική αιτία των οικονομικών κινδύνων είναι το 

υψηλό κόστος συναλλαγής, που δρα μάλιστα σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας. Αν 

διαιρέσουμε το κόστος συναλλαγής σε τμήματα, τότε αυτό αποτελείται από το κόστος 

ανταλλαγής πληροφοριών, το κόστος συννενόησης προμηθευτή και αγοραστή και το 
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κόστος ανάθεσης. Η εύρεση του σωστού προμηθευτή ή αγοραστή, η διαπραγμάτευση, 

τα νομικά και διαχειριστικά κόστη, η σύναψη σχέσης που να ικανοποιεί και τα δύο 

συναλλασσόμενα μέρη, είναι μερικά από θέματα που αυξάνουν τα κόστη της 

ηλεκτρονικής αγοράς-πλατφόρμας. Το κλειδί για την επιβίωση αυτής είναι η ικανότητα 

της να παρέχει αξιόπιστες συναλλαγές με φερέγγυους διακανονισμούς, έτσι ώστε να 

παραμένει ελκυστική προς τους χρήστες και να αυξάνει την απόδοση της όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως.  

3.1.5.2 Τεχνολογικοί κίνδυνοι 

Οι τεχνολογικοί κίνδυνοι κατά τον Ratnasingam (2007, p. 4) έχουν να κάνουν με το 

μεταβλητό περιβάλλον του διαδικτύου και ότι προβλήματα αυτό προκαλεί. Τέτοια είναι 

τα προβλήματα ενσωμάτωσης, η ασυμβατότητα των εφαρμογών και θέματα ασφάλειας. 

Οι κίνδυνοι αυτοί οδηγούν τους προμηθευτές σε χρήση εναλλακτικών τεχνολογικών 

λύσεων, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τους αγοραστές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, 

νέες, μη δοκιμασμένες επιχειρηματικές ηλεκτρονικές αγορές να παρουσιάζουν 

προβλήματα ασφάλειας, διαθεσιμότητας, υποκλοπής κωδικού πρόσβασης, 

τροποποίησης στοιχείων, πλαστογράφησης μεταξύ άλλων. Παράλληλα, η μεγάλη 

ποικιλία προτύπων και λειτουργικών διαδικασιών, προκαλεί  σύγχυση στους 

προμηθευτές, με αποτέλεσμα να αναθέτουν σε τρίτες εταιρείες, τις επιχειρηματικές 

εφαρμογές τους, με την πρόθεση να μειώσουν το κόστος τους και να διατηρήσουν τα 

περιθώρια κέρδους, βιώνοντας βέβαια τους πιθανούς κινδύνους της εξωτερικής 

ανάθεσης. 

3.1.5.3 Κίνδυνοι υλοποίησης 

Η έλλειψη διαπραγματευτικής δύναμης όσον αφορά επιχειρηματικές επενδύσεις και 

ευκαιρίες οδηγεί σε κινδύνους υλοποίησης (implementation risks). Η προσπάθεια των 

προμηθευτών να εφαρμόσουν το ίδιο τεχνολογικό μοτίβο, στα πλαίσια του 

επιχειρηματικού μοντέλου που επέλεξαν, και σε άλλες επενδύσεις, οδήγησε σε αύξηση 

του κόστους του εγχειρήματος. Τα κόστη αυξάνονται λόγω απειρίας και έλλειψης 

τεχνικής γνώσης, λόγω  μη σωστής λειτουργίας της τεχνολογικής τους υποδομής και 

την εκπαίδευση που είναι αναγκαία. 
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Λόγω του μεγάλου εύρους των τεχνολογικών λύσεων, είναι δύσκολο να διατηρηθεί ένα 

ενιαίο πρότυπο πάνω στις διαδικασίες διαχείρισης της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής 

αγοράς. Η χρήση διαφορετικών υπηρεσιών προερχόμενες από διαφορετικές τεχνολογίες 

και πρότυπα, και γενικά οι κακές επιχειρηματικές πρακτικές από την εφαρμογή 

ασθενών προτύπων αυξάνουν το κίνδυνο εφαρμογής.  

3.1.5.4 Κίνδυνοι στις σχέσεις συναλλασσόμενων μερών  

Οι σχεσιακοί κίνδυνοι σύμφωνα με τον Ratnasingam (2007, p. 4), απορρέουν από την 

αδυναμία αντιμετώπισης των θεμάτων στις σχέσεις μεταξύ των συναλλασσόμενων 

μερών, όπως επίσης και από τον ανταγωνισμό και την έλλειψη εμπιστοσύνης. Επίσης η 

διαφάνεια των τιμών μειώνει την ισχύ των πωλητών σε μια ηλεκτρονική αγορά. Η 

έλλειψη εμπιστοσύνης οδηγεί σε μη σωστή λειτουργία της αγοράς, όταν για 

παράδειγμα ένα μέλος παραποιεί ή αποκρύπτει πληροφορίες από ένα άλλο 

εμπλεκόμενο μέρος και εν τέλει μειώνεται η επιθυμία τους για χρήση της σχετικής 

πλατφόρμας. Μερικές από τις προκλήσεις που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό 

περιλαμβάνουν την μη σωστή χρήση των εμπορικών συμφωνιών ή τον περιορισμό της 

ελευθερίας των προμηθευτών ή των αγοραστών να συνεργαστούν επί ίσοις όροις. Οι  

κίνδυνοι είναι ακόμη πιο εμφανείς στις περιπτώσεις με κατακερματισμένο και μεγάλο 

αριθμό εμπλεκόμενων μερών, στις οποίες υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας πλαισίου 

εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. 
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3.2 Ηλεκτρονικές αγορές εργασίας σε μια οικονομία 

διαμοιρασμού 

Η άνοδος των διαδικτυακών αγορών και των σχετικών ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 

μοντέλων, που καθορίζουν το ύφος, την λειτουργία και την στρατηγική των αγορών, 

προσφέρουν πολλές καινοτόμες επιχειρηματικές περιπτώσεις (business cases) στο 

διαδίκτυο και στις κινητές συσκευές. Αν αυτές οι επιχειρηματικές περιπτώσεις 

ομαδοποιηθούν έχουν την δυναμική να χαρακτηρίσουν την αγορά στην οποία 

δραστηριοποιούνται.  

Μεγάλο πλήθος περιπτώσεων και εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα που 

αναφέρθηκαν, επιτρέπει την εύκολη συμμετοχή και συνεργασία των εμπλεκόμενων 

μερών και την προσφορά υπηρεσιών ή προϊόντων στις σύγχρονες κοινωνίες. Έτσι 

προκύπτουν από τους ειδικούς, όροι όπως η «οικονομία διαμοιρασμού» ή “sharing 

economy” και οι αγορές ομοτίμων ή “peer to peer markets” (P2P markets).  

Σε αυτές τις οικονομίες διαμοιρασμού ενσωματώνονται μοντέλα, που προσφέρουν νέα 

είδη εργασίας και απασχόλησης, τα οποία μοντέλα δημιουργούν τις λεγόμενες 

«ηλεκτρονικές αγορές εργασίας» ή «online labor markets». Στις τελευταίες 

δραστηριοποιούνται πλατφόρμες που παρέχουν υπηρεσίες ανάθεσης και εκτέλεσης 

εργασιών και δραστηριοτήτων, διαφορετικών μεγεθών και είδους. (Einav, et al., 2016; 

Horton, 2010; Kaganer, et al., 2013; Radkevitch, et al., 2006) 

Η εξωτερική ανάθεση και η εκτέλεση εργασιών από τρίτους ονομάζεται στην αγγλική 

βιβλιογραφία ως “outsourcing” και αν η ανάθεση υλοποιείται στα πλαίσια του 

διαδικτύου, ονομάζεται “online outsourcing”, που θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα. 

Ερευνώντας την σχετική βιβλιογραφία, οι διαδικτυακές αγορές (e-marketplaces) που 

παρέχουν υπηρεσίες ανάθεσης και εκτέλεσης εργασιών μέσω διαδικτύου (online 

outsourcing) για λογαριασμό των εντολέων τους,  αναφέρονται ως: 

 «ηλεκτρονικές αγορές υπηρεσιών» (“electronic service marketplaces”-ESMs) 

(Assemi & Schlagwein, 2012)  

 «διαδικτυακές πλατφόρμες πόρων» ή “online sourcing platforms” (OSPs) ή 

“online sourcing marketplaces” (OSMs) (2011).  

 στο σχετικό άρθρο του MITSloan, “Managing the Human Cloud”,  αναφέρεται 

ο όρος “online intermediaries platforms” ή “Facilitator model” (μοντέλο 
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διαμεσολαβητή), δηλώνοντας την έννοια της «ενδιάμεσης πλατφόρμας» 

(Kaganer, et al., 2013, p. 4) που ενέχει το επιχειρηματικό ηλεκτρονικό μοντέλο 

«αγοράς τρίτου φορέα-διαμεσολαβητή» (e-business model: Third-party 

Marketplace (Timmers, 1998)).   

 στο προηγούμενο άρθρο του MITSloan, αναφέρεται και το “microsourcing”, ως 

έννοια που περιγράφει μία μορφή outsourcing μέσω διαδικτύου, με την διαφορά 

ότι  αφορά πολύ μικρές εργασίες, που η καθεμία μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα 

και εύκολα από ένα άτομο, επί πληρωμή. (Kaganer, et al., 2013, p. 4) 

 όσον αφορά το τομέα της ανάπτυξης λογισμικού, υπάρχει ο όρος «διαδικτυακή 

αγορά προγραμματισμού» ή “online programming marketplace” (OPM). (Gefen 

& Carmel, 2008) 

 

Εικόνα 2 Παρουσίαση των εμπλεκόμενων μερών σε ένα online service marketplace. 

Οι ομότιμες αγορές, (Peer-to-Peer marketplaces) στην οικονομία διαμοιρασμού, έχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως αναφέρουν οι Einav, Farronato, και Levin (2016), 

τα οποία διευκολύνουν την επαφή αλλά και την διαδικασία λήψης τελικής απόφασης 

για τα εμπλεκόμενα μέρη. 

 προσπαθούν να φέρουν σε επαφή μεγάλο και «κατακερματισμένο» αριθμό 

εμπλεκόμενων μερών. Με τον όρο «κατακερματισμένος» αριθμός εννοούμε ότι 

τα εμπλεκόμενα μέρη μπορεί να έχουν πολλές διαφορετικές ανάγκες και 

προτιμήσεις ή διαφορετικές ικανότητες αν αναφερόμαστε στις αγορές 

εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. 

Hλεκτρονικές 
αγορές υπηρεσιών 

(Ηλ. Πλατφόρμες) 

Επαγγελματίες-
άτομα με 

ικανότητες 

(Πάροχοι 
υπηρεσιών) 

Πελάτες 

(Αγοραστές) 
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 Απαιτούν μικρό κόστος εισαγωγής των εμπλεκομένων μερών και έτσι 

ενισχύεται ο ανταγωνισμός ανεξαρτήτου μεγέθους και ισχύος.  

 Οι συναλλαγές επίσης έχουν τιμή η οποία είναι συμφωνημένη πριν από την 

εκτέλεση της εργασίας (spot transactions).  

 Παράλληλα κάνουν χρήση της τεχνολογίας και των αλγορίθμων για να 

προσφέρουν και να βελτιώσουν τους μηχανισμούς σύνδεσης των ικανοτήτων 

και των προσωπικών προτιμήσεων των εργαζομένων με τις εργασίες των 

εντολέων 

 Εγκαθιδρύουν μηχανισμούς δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας 

στις συναλλαγές. 

3.2.1 Outsourcing: εξωτερική ανάθεση εργασιών 

Ο όρος «Outsourcing» αναφέρεται στην ανάθεση εργασιών και καθηκόντων μιας 

επιχείρησης ή ενός ιδιώτη (εντολέας) σε έναν εξωτερικό συνεργάτη/ες (ο εργολάβος 

έργου), που μπορεί να είναι είτε μια εταιρία που εξειδικεύεται σ' ένα τομέα είτε ένας 

επαγγελματίας ιδιώτης ή ερασιτέχνης αυτοαπασχολούμενος. Η εργασία μπορεί να 

απαιτεί εμπειρία και γνώσεις ή και καθόλου, να είναι σύνθετη αλλά ή απλή στη 

πολυπλοκότητά της (Kaganer, et al., 2013, p. 7). Ο εκτελεστής-πάροχος της υπηρεσίας 

της εργασίας αποζημιώνεται ανάλογα με την συμφωνία πριν την ανάθεση της εργασίας. 

(Anon., 2013; Dennis, et al., 2007, p. 302) 

Οι εργασίες ή οι αρμοδιότητες που συχνά αναθέτονταν, ξεκίνησαν από τις ανάγκες που 

αφορούσαν υποστήριξη στον τομέα τεχνολογίας-τηλεπικοινωνιών και ανάπτυξης 

λογισμικού. Εφόσον τα αποτελέσματα της ανάθεσης εργασιών τεχνολογίας-

πληροφορικής θεωρήθηκαν πολύ αποδοτικά και θετικά,  το outsourcing, επεκτάθηκε 

και σε άλλες επιχειρησιακές λειτουργίες που απαιτούσαν γνώση, όπως για παράδειγμα 

λογιστική, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, marketing και ονομάστηκε «ανάθεση 

επαγγελματικών διαδικασιών» ή “Business Process Outsourcing” (BPO). (Gefen & 

Carmel, 2008; Radkevitch, et al., 2006; Lu, 2011) 

Η διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως αποτελεί την πρώτη μορφή-φάση της 

μεθόδου outsourcing, που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα, ενώ αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία πως υπάρχουν άλλες δύο μεταγενέστερες. Η δεύτερη μορφή (από τις 

αρχές της δεκαετίας του 90) αναφέρεται στην έννοια του "offshore outsourcing", στην 

οποία οι εταιρείες ανέθεταν εργασίες σε συνεργάτες διαφορετικής χώρας, 
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επιτυγχάνοντας μειωμένο κόστος υπηρεσιών. Η τρίτη μετεξέλιξη outsourcing και η πιο 

σύγχρονη (από το 2000) πιστεύεται από πολλούς αναλυτές, ότι είναι η πιο ρηξικέλευθη, 

που θα επανασχεδιάσει τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα όρια τους και θα αλλάξει 

την παγκόσμια αγορά εργασίας. Η τρίτη αυτή μορφή είναι διαδικτυακή και διακρίνεται 

στην εξωτερική ανάθεση εργασιών στο διαδίκτυο, “online outsourcing”, και στον 

«πληθοπορισμό» ή ”crowdsourcing” και θα αναλυθούν στις παρακάτω ενότητες. 

(Kaganer, et al., 2013, pp. 23-25; Lu, 2011, p. 9) 

3.2.1.1 Στόχοι της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών  

Ο σκοπός τέτοιου είδους εξωτερικής συνεργασίας είναι η μείωση του παραγωγικού και 

λειτουργικού κόστους (υπαλληλικό ή και υλικοτεχνικό κόστος) για να εκτελεστεί μία 

εργασία, αφού απαιτείται λιγότερη ποσότητα εσωτερικών πόρων. Επίσης στόχος είναι η 

αύξηση ευελιξίας και ελέγχου, παρέχοντας στον εντολέα της εργασίας τη δυνατότητα 

να χρηματοδοτήσει μόνο την υπηρεσία που χρειάζεται, τη χρονική στιγμή που επιθυμεί.  

Ας σημειωθεί πως μπορεί η εξωτερική ανάθεση εργασιών να είναι μια καλή πρακτική, 

όμως εμπεριέχει κινδύνους όπως η απώλεια ελέγχου του έργου σε τυχόν μελλοντική 

επέκτασή του ή η περίπτωση του να απωλέσει μία εταιρεία, εμπιστευτικές 

πληροφορίες. Επιπλέον ο εντολέας του έργου δεν ωφελείται από τις δεξιότητες που θα 

μπορούσαν να αποκτηθούν από την υλοποίηση του έργου, ενώ όταν αυτό τελειώσει 

πολλές γνώσεις που είχαν αξία θα φύγουν μαζί με τον εργολάβο. (Dennis, et al., 2007, 

pp. 302-303) 

3.2.2 Ηλεκτρονικές αγορές εξωτερικής ανάθεσης εργασιών 

Είναι πλέον διαπιστωμένο από όλους πως πολλές εταιρείες (όλων των μεγεθών και των 

τύπων) αυξάνουν τα κέρδη τους υπέρμετρα, κάνοντας μαζική χρήση των νέων 

τεχνολογιών, που τους επιτρέπουν να μειώνουν διαφόρων ειδών επιχειρηματικά κόστη, 

με μεθόδους όπως η χρήση του “outsourcing”. Με το διαδίκτυο το μοντέλο αυτό που 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα ξεφεύγει από τα παραδοσιακά όρια μιας 

επιχείρησης. Μεγάλο ποσοστό πληθυσμού στις περισσότερες χώρες του δυτικού 

κόσμου είναι ενήμερο για τις ιστοσελίδες και τις κινητές εφαρμογές που επιτρέπουν 

ανάθεση εργασιών, όπως είναι το Uber, για την υπηρεσία μεταφοράς επιβατών με 

αυτοκίνητα ιδιωτών, το TaskRabbit ή το ODesk όπου αυτοαπασχολούμενοι παρέχουν 

υπηρεσίες. 
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Οι ηλεκτρονικές αγορές ομοτίμων (P2P markets) και κατ’ επέκταση οι αγορές 

ηλεκτρονικής ανάθεσης εργασιών, προσπαθούν να φέρουν σε επαφή μεγάλο και 

«κατακερματισμένο» αριθμό εργαζομένων με εντολείς εργασιών. Με τον όρο 

«κατακερματισμένος» αριθμός εννοούμε ότι υπάρχουν από την μία εντολείς με πολλές 

διαφορετικές ανάγκες και από την άλλη υπάρχει πλήθος εργαζομένων, διαφόρων 

ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσωπικών προτιμήσεων. Αξίζει να κατανοηθεί πως οι 

προσωπικές προτιμήσεις καθορίζονται από πολλούς παράγοντες όπως η διάθεση του 

εργαζομένου για την δυσκολία εργασίας που θα ήθελε να εκτελέσει την δεδομένη 

χρονική στιγμή.  

Εύκολα κατανοεί κανείς ότι ο τομέας του “outsourcing”, σε συνάρτηση με τη 

δημιουργία νέων ηλεκτρονικών επιχειρηματικών μοντέλων (e-business models) και την 

διάδοση των ηλεκτρονικών αγορών (e-marketplaces), επεκτάθηκε στο διαδίκτυο, 

καθιστώντας τις ηλεκτρονικές αγορές, την κύρια και έμπιστη πλατφόρμα σύναψης των 

συμφωνιών outsourcing. Έτσι, ενώ πριν η εύρεση ενός εξωτερικού συνεργάτη ή 

παρόχου υπηρεσιών γινόταν με παραδοσιακούς τρόπους, όπως έρευνα στην αγορά, με 

αγγελίες, με κλασικές μεθόδους επικοινωνίας ή με ιστοσελίδες καταχώρησης 

επαγγελματιών, πλέον, υπάρχουν οι πλατφόρμες που χαρακτηρίζονται τουλάχιστον από 

τον ηλεκτρονικό μοντέλο της «ηλεκτρονικής αγοράς τρίτου φορέα» (e-business model: 

Third party Marketplaces (Timmers, 1998)). Αξίζει να επισημανθεί ξανά, πως ο Rappa 

στην προσπάθεια του να ομαδοποιήσει τα επιχειρηματικά ηλεκτρονικά μοντέλα θεωρεί 

ότι η ηλεκτρονική ανάθεση εργασιών είναι διαδικτυακή υπηρεσία η οποία παρέχεται 

από τους παροχείς «εργαλείων» ή αλλιώς “utilities providers” (Rappa, 2005).  

Η συμφωνία, που συνάπτεται στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγής 

(δηλαδή ηλεκτρονική αγορά) και χαρακτηρίζεται από ευκολία και διαφάνεια, αφορά 

κυρίως την ανάθεση μικρών και μεσαίων σε μέγεθος και σε διάρκεια, εργασιών. Οι 

αγορές αυτές λειτουργούν ως «μεσάζοντες» και παρέχουν όλους τους μηχανισμούς για 

την διαδικασία αποτελεσματικής εύρεσης, μίσθωσης και πληρωμής του επαγγελματία 

και γενικά της δημιουργίας ασφαλούς έμπιστου πλαισίου εκτέλεσης της συναλλαγής. 

Οι καταναλωτές υπηρεσιών και οι πάροχοι αυτών, είναι είτε μικρές ή μεσαίες εταιρείες 

είτε ιδιώτες επαγγελματίες ή ερασιτέχνες εργαζόμενοι. (Assemi & Schlagwein, 2012, 

pp. 1-2) 
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3.2.2.1 Παράδειγμα διαδικασίας ανάθεσης εργασίας στο διαδίκτυο  

Για παράδειγμα, μία εταιρεία που αναζητά έναν ειδικό ή μία ομάδα αυτών (σε γνώσεις 

και εμπειρία) για την εκτέλεση εργασίας, έχει την δυνατότητα μέσω ειδικών 

ιστοσελίδων να τους εντοπίζει  και να τους προσφέρει την συγκεκριμένη ευκαιρία 

εργασίας. Αντίστοιχα μπορεί να προσφέρει εργασία και να εντοπίζεται από τους 

ειδικούς. Σε συνδυασμό και με την διάδοση των υπηρεσιών μικροπληρωμών (micro-

payment services), όπως το PayPal, μέσω μίας διαδικτυακής πλατφόρμας outsourcing, η 

εταιρεία μπορεί να αποζημιώνει τους παρόχους των υπηρεσιών που ζήτησε, άμεσα 

(Hossfeld, et al., 2011, p. 142).  

3.2.3 Crowdsourcing: Πληθοπορισμός  στην κοινωνία διαμοιρασμού  

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εξωτερικής ανάθεσης εργασιών στο διαδίκτυο, που 

περιεγράφηκε προηγουμένως, αφού εδραιώθηκε και έγινε αποδεκτό στους 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις μετεξελίχθηκε και παράλληλα εμφανίστηκε η  μορφή 

του πληθοπορισμού ή “crowdsourcing”. Σε αυτό το είδος μοντέλου γίνεται χρήση του 

διαδικτύου για να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική αγορά, στην οποία υπάρχει μια 

«δεξαμενή» επαγγελματιών και ερασιτεχνών, οι οποίοι αποτελούν το «πλήθος» και 

έχουν κάποια ικανότητα ή δεξιότητα ή χρησιμοποιούν ιδιωτικό πόρο για να εκτελούν 

εργασίες (για παράδειγμα τον προσωπικό τους υπολογιστή). Ο όρος "Crowdsourcing" 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Jeff Howe σε άρθρο του, στο Wired 

Magazine (2006). Είναι νεολογισμός και προέρχεται από την ένωση των λέξεων 

«πλήθος»: crowd και «εξωτερική ανάθεση εργασιών»: outsourcing (Hirth, et al., 2011, 

p. 1).  

Λόγω της εκμετάλλευσης των ικανοτήτων του πλήθους, το μοντέλο χαρακτηρίζεται 

από μία σχέση «ένας προς πολλούς», ενώ παράλληλα ο Howe (2006), τον 

πληθοπορισμό τον ονοματίζει και ως «κατανεμημένο δίκτυο εργασίας» (“distributed 

labor network”). Επιπλέον στο άρθρο “Managing the Human Cloud” (Kaganer, et al., 

2013), όπως και στην εργασία των Hossfeld, Hirth, & Tran-Gia (2011) εισάγεται ο όρος 

“human cloud”, για να περιγραφεί το πλήθος που είναι διαθέσιμο για crowdsourcing, ως 

δηλαδή ένα «σύννεφο ανθρώπων». Επιπλέον οι Kaganer, Carmel, Hirscheim, & Olsen 

(2013), προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, διατυπώνοντας πως το φαινόμενο “human 

cloud”, είναι εξέλιξη των δύο ρευμάτων του crowdsourcing και του microsourcing, που 

περιεγράφηκαν προηγουμένως.  
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Αναφέρεται επίσης πως πρόκειται για απόρροια της κοινωνικής δικτύωσης και έχει ως 

αποτέλεσμα την διαδικτυακή συμμετοχή πλήθους ανθρώπων στην επίτευξη ενός κοινού 

σκοπού.  Επίσης θεωρείται πως προτρέπει ορισμένα άτομα, μέσα στο πλήθος, στην 

επιχειρηματικότητα και σε δημιουργικές δραστηριότητες ενώ την ίδια στιγμή 

παρατηρείται πως οι εργασιακές σχέσεις μεταβάλλονται για ακόμη μια φορά. Το 

τελευταίο ζήτημα σχετικά με την ανησυχία μεταβολής εργασιακών σχέσεων θα 

αναλυθεί παρακάτω. (Brabham, 2008, p. 84; Hossfeld, et al., 2011) 

Σημαντικό στοιχείο να επισημανθεί είναι η έννοια της «ανοικτής πρόσκλησης» για 

προσφορές, “open call”, που χαρακτηρίζει μία εργασία η οποία κοινοποιείται σε 

πλατφόρμες crowdsource, δηλαδή εργασία που είναι διαθέσιμη προς εκτέλεση σε μία 

δεξαμενή του «πλήθους» ανθρώπων (Whitla, 2009, p. 2; Howe, 2006). Άλλο 

χαρακτηριστικό αποτελεί πως όλες οι συναλλαγές γίνονται με μέσα στην αγορά, με 

μέσα που δημιουργήθηκαν για επιχειρηματικά μοντέλα  ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως 

για παράδειγμα με υπηρεσίες μικροπληρωμών, όπως το PayPal (Ambati, et al., 2011, p. 

1).  

 

Εικόνα 3  Σχεδιάγραμμα εμπλεκόμενων μερών στην διαδικτυακή αγορά Πληθοπορισμού, που 

λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας. (Ambati, et al., 2011) 

Υπάρχει και περίπτωση της δωρεάν συμμετοχικής εργασίας του πλήθους σε διάφορες 

μεγάλου μεγέθους εργασίες στα πλαίσια εθελοντισμού, όπως η Wikipedia, ή η 

ανάπτυξη ανοικτού λογισμικού
1
 ή η επίλυση συγκεκριμένων αποριών

2
, που ορισμένοι 

θεωρούν πως εντάσσεται στην κατηγορία outsourcing, και το ονομάζουν ως «Δωρεάν 

Outsourcing» (Frei, 2009, p. 5).  Ένα άλλο παράδειγμα του μοντέλου crowdsourcing  

αποτελεί η συνεισφορά του πλήθους ανθρώπων και η κινητοποίηση τους για την 

                                                 
1
 Όπως το γνωστό λογισμικό Linux ή ο browser Mozilla Firefox 

2
 Crowd Questions & Answers, όπως το Quora: http://www.quora.com  

http://www.quora.com/
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αξιολόγηση δεκάδων χιλιάδων δορυφορικών φωτογραφιών ωκεανού, στην παγκόσμια 

προσπάθεια εύρεσης του εξαφανισμένου αεροπλάνου των Μαλαισιανών αερογραμμών 

το 2014 (Martinez & Newsome, 2014).  

3.2.4 Κατηγοριοποιήσεις  ηλεκτρονικών αγορών εξωτερικής ανάθεσης 

εργασίας  

Πολλές ηλεκτρονικές αγορές εξωτερικής ανάθεσης εργασιών, για να διαφοροποιήσουν 

την υπηρεσία που προσφέρουν, να γίνουν πιο ελκυστικές στο κοινό και να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο διαδίκτυο, απευθύνθηκαν σε εξειδικευμένους κλάδους 

για να ικανοποιήσουν ιδιαίτερες ανάγκες, συνδυάζοντας διαφορετικά ηλεκτρονικά 

επιχειρηματικά μοντέλα και μοντέλα εξυπηρέτησης, δημιουργώντας εν τέλει 

διαφορετικές κατηγορίες αγορών (Radkevitch, et al., 2006, p. 22). Μετρήσεις έδειξαν 

πως το 2012 υπήρξαν πάνω από 100 ενεργές ηλεκτρονικές αγορές τέτοιου είδους σε 

αντίθεση με τις περίπου 40 του 2011. (Kaganer, et al., 2013, p. 3; Frei, 2009)  

Στην βιβλιογραφία, πολλές κατηγοριοποιήσεις έχουν αναφερθεί. Η έρευνά της 

συγκεκριμένης εργασίας κατέληξε σε τρείς προσπάθειες κατηγοριοποίησης των 

ηλεκτρονικών αγορών εξωτερικής ανάθεσης εργασίας, που έχουν και κοινά 

χαρακτηριστικά αλλά και διαφορές, όπως η ονοματολογία των μοντέλων που 

εμπεριέχονται. 

3.2.4.1 Πρώτη προσπάθεια κατηγοριοποίησης: βάσει επιπέδου λεπτομέρειας 

εργασίας 

Αρχικά παρουσιάζεται ένας διαχωρισμός αναλόγως του επιπέδου λεπτομέρειας της 

εργασίας. Στην εργασία των Hossfeld, Hirth, & Tran-Gia (2011, pp. 2,3) και στο άρθρο 

του Howe (2006) διαχωρίζεται το crowdsourcing μοντέλο από το outsourcing 

θεωρώντας το πρώτο εξέλιξη του.  

Η ανάγκη για διαχείριση έργων μειώνεται όσο αναφερόμαστε σε crowdsourcing  όπως 

και το μέγεθος των ανατιθέμενων εργασιών. Το μεγαλύτερο πακέτο σε μέγεθος είναι το 

έργο (project), διαιρεμένο σε μικρότερες εργασίες (tasks), και ανατίθεται σε έναν 

εξωτερικό συνεργάτη, που συνήθως είναι εταιρείες ή επαγγελματίες, ιδιώτες, 

συνάπτοντας ένα συμβόλαιο-συμφωνία. Το μοντέλο είναι το outsourcing, όπως 

περιεγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
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Τα δύο επόμενα μικρότερα μεγέθη είναι οι υποεργασίες (subtasks) και οι μικροεργασίες 

(microtasks). Στις υποεργασίες (subtasks), δεν χρειάζεται να γνωρίζει ο εργαζόμενος τα 

στοιχεία ολόκληρου του έργου, και μπορεί να είναι ένας επαγγελματίας ή ομάδα ή ένας 

ερασιτέχνης που έχει συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες (Ambati, et al., 2011). 

Σε αυτό σημείο γίνεται απαραίτητη η χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας που 

προσφέρει η ηλεκτρονική αγορά, ώστε να γίνει η απαραίτητη επαφή των δύο 

εμπλεκόμενων μερών. Σε αυτήν ο επαγγελματίας δημιουργεί ένα προσωπικό προφίλ, με 

αναφορές στην εμπειρία του, στις υλοποιημένες δουλειές του ώστε να προσελκύσει την 

πρώτη επικοινωνία από τον εντολέα του υποέργου και να αναπτύξει κλίμα 

εμπιστοσύνης. Η αγορά ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης ώστε 

να γίνει πιο ελκυστική και να αυξηθεί η απόδοσή της. Γι’ αυτό και προσφέρει 

μηχανισμούς για την επίτευξη του. Μερικά χαρακτηριστικά επιπλέον παρουσιάζονται 

σε επόμενη προσπάθεια κατηγοριοποίησης, στο μοντέλο διαμεσολαβητή (facilitator) 

(Kaganer, et al., 2013). 

Όσον αφορά το δεύτερο μικρότερο μέγεθος, τις μικροεργασίες (micro tasks, 

αναφέρονται και στον Πίνακας 1), αυτές αποτελούν εργασίες που υλοποιούνται σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα (λίγα λεπτά ή λίγες ώρες) ενώ χαρακτηρίζονται από το μικρό 

κόστος τους και την πολύ μικρή προσπάθεια και γνώση για την εκτέλεσή τους 

(Kaganer, et al., 2013). Αυτές οι μικροεργασίες υλοποιούνται μέσω της πλατφόρμας, 

που οι Hossfeld, Hirth, & Tran-Gia (2011) την ονομάζουν πλατφόρμα πληθοπορισμού 

και τη διαχωρίζουν ονομαστικά τουλάχιστον από την προηγούμενη. Η μικροεργασία 

επαναλαμβάνεται πολλές φορές για την ολοκλήρωσή της, από το πλήθος ή αλλιώς από 

το human cloud, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Είναι αδιάφορο το 

ποιος θα υλοποιήσει τις μικροεργασίες και γι’ αυτό θεωρείται πως υπάρχει ανωνυμία, 

το οποίο αποτελεί και σημαντικό χαρακτηριστικό του crowdsourcing. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η πλατφόρμα της Amazon, που ονομάζεται 

Mechanical Turk (MTurk). 

Ενδιαφέρουσα οπτική για το πώς μπορούν τα πολύπλοκα έργα να διασπαστούν σε 

μικροδουλειές, παρέχει η εργασία “CrowdForge: crowdsourcing complex work” 

(Kittur, et al., 2011), όπου με μοντελοποίηση τεχνικών πληροφορικής, κατανεμημένης 

επεξεργασίας (Map-Reduce), επιτυγχάνεται διάσπαση και διαμοιρασμός μιας εργασίας 

στους πόρους, δηλαδή τους εκτελεστές εργασιών (workers). 
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3.2.4.2 Δεύτερη προσπάθεια κατηγοριοποίησης: βάσει μεγέθους εργασίας  

Στην εργασία του Frei Brent (2009, p. 3) κατηγοριοποιεί τις εργασίες αναλόγως του 

μεγέθους και το έργο το χαρακτηρίζει ως «σύνθετο» (complex project), τις εργασίες: 

απλά έργα (simple projects) και τις υποεργασίες ως «μάκρο-εργασίες» (macro tasks) 

(Πίνακας 1). Θεωρεί πως και τα 4 είδη εργασιών εντάσσονται στις εργασίες που 

ανατίθενται στο πλήθος (crowdsourced works), χωρίς να τις ξεχωρίζει. Επίσης περιέχει 

ένα ενδιαφέρον διάγραμμα όπου κατηγοριοποιεί τις διάφορες πλατφόρμες ανάθεσης 

έργου, αναλόγως του μεγέθους έργων που συνήθως υλοποιούνται μέσω αυτών, και του 

χρόνου που δημιουργήθηκαν είναι το Γράφημα 1. Ο αναγνώστης της παρούσας 

εργασίας θα συναντήσει την ηλεκτρονική αγορά ODesk στις μελέτες περιπτώσεων. 

Πίνακας 1 Κατηγοριοποίηση σύμφωνα το μέγεθος εργασίας. (Frei, 2009, p. 3; Kaganer, et al., 2013) 

Τύπος εργασίας Χαρακτηριστικά Παραδείγματα 

Μικρό-εργασίες 

Micro Tasks 

Γενικά μεγάλος όγκος, εξαιρετικά χαμηλή 

αξία πληρωμής ανά εργασία, ακραία 

αυτοματοποίηση εργασίας μέσω 

επαναλήψεων. 

Απαιτούν μικρή διάρκεια για την εκτέλεση 

τους.  

Ανωνυμία 

- Δημιουργία λίστας e-mails 

- Μεταφράσεις περιγραφών 

προϊόντων 

- Έρευνα για τιμές 

ανταγωνιστικών προϊόντων 

- Εντοπισμό/ταυτοποίηση ενός 

ατόμου σε μία φωτογραφία. 

Μάκρο-εργασίες 

Macro Tasks 

Γενικά μεγάλος όγκος, χαμηλή αξία 

πληρωμής, αυτοματοποίηση εργασιών 

μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας 

- Συγγραφή κριτικής για 

προϊόν 

- Παροχή ανατροφοδότησης 

Απλά έργα 

Simple projects 

Χαμηλός όγκος, κανονική αξία πληρωμών, 

απαιτείται μερικές φορές επαφή των 

εμπλεκόμενων μερών, εργαζομένου, 

εντολέα 

- Δημιουργία ιστοσελίδας 

- Δημιουργία παρουσίασης 

Πολύπλοκα έργα 

Complex projects 

Ένα έργο με υψηλό κόστος, συνήθως 

απαιτείται άμεση επαφή με τον εργαζόμενο 

και συμμετοχή με κόστος σε χρόνο 

- Προγραμματισμός 

υποσυστήματος σε ένα 

πρόγραμμα 

- Ανάπτυξη νέου αλγορίθμου 

- Υλοποίηση ηλεκτρονικού 

εμπορίου 
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Γράφημα 1 Ηλεκτρονικές αγορές πληθοπορισμού σε συνάρτηση με μέγεθος έργων που εξυπηρετούν. 

(Frei, 2009, p. 4) 

3.2.4.3 Τρίτη προσπάθεια κατηγοριοποίησης  βάσει του τύπου εργασιών που 

εξυπηρετούν 

Επίσης υπάρχουν και τέσσερεις κατηγορίες των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών αγορών 

εξωτερικής ανάθεσης εργασίας. Οι κατηγορίες χωρίζονται αναλόγως του τύπου των 

έργων που εξυπηρετούν, του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών που και  του τρόπου που 

γίνεται η σύναψη της συμφωνίας για την παράδοση έργων (οποιουδήποτε μεγέθους). 

Έτσι εισάγεται το «μοντέλο διαμεσολαβητή» (facilitator model), το «μοντέλο 

διαιτησίας» (arbitrator model), το «συγκεντρωτικό μοντέλο» (aggregator model) και το 

«διοικητικό μοντέλο» (governor model).  

3.2.4.3.1 Μοντέλο διαμεσολαβητή (facilitator model) 

Το «μοντέλο διαμεσολαβητή» ή “facilitator model” θεωρείται πως είναι το ίδιο μοντέλο 

με την ανάθεση εργασιών που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα και φέρνει σε 

επαφή δύο εμπλεκόμενα μέρη (Kaganer, et al., 2013). Είναι δηλαδή παρόμοιο με το 

μοντέλο του της «ηλεκτρονικής αγοράς τρίτου φορέα» (Timmers, 1998) και έχει την 

δομή της Εικόνα 3.  
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Τα χαρακτηριστικά του είναι η πλήρη διαφάνεια στους εμπλεκόμενους φορείς για την 

ταυτότητα του καθενός, την αμέριστη πρόσβαση και υποστήριξη στην επικοινωνία τους 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας και γενικότερα η προσπάθεια του μοντέλου 

να βελτιώνει το κλίμα αξιοπιστίας των εμπλεκομένων. Δείγματα αυτής της κατηγορίας 

είναι το Taskrabbit, το ODesk που θα αναλυθούν παρακάτω. 

Αφού ο εργαζόμενος υποβάλλει προσφορά για να του ανατεθεί  μια εργασία, ο 

αγοραστής της υπηρεσίας του, θα πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα για την επένδυση 

του (due diligence), θα ερευνήσει το προφίλ του, κάποια πιθανή αξιολόγηση 

προηγούμενων εργασιών ή θα επικοινωνήσει μαζί του απευθείας. Ο τελευταίος με 

συγκεκριμένους μηχανισμούς και εφαρμογές, έχει ξεκάθαρη εικόνα της πορείας του 

έργου και έτσι μειώνονται οι πιθανές σκεπτικισμοί και ενισχύεται στο σύνολό της η 

εμπιστοσύνη του προς την αγορά και τον εργαζόμενο.  

Σε αυτή την κατηγορία υπεύθυνος για τον έλεγχο ποιότητας είναι ο εντολέας του έργου, 

ο οποίος αξιολογεί το τελικό αποτέλεσμα. Αν δεν μείνει ευχαριστημένος ο εντολέας του 

έργου από την ποιότητα υπηρεσίας τότε μπορεί να υποβάλει αρνητική ανατροφοδότηση 

και αξιολόγηση.  

3.2.4.3.2 Μοντέλο διαιτησίας (arbitrator model) 

Το μοντέλο Arbitrator αφορά εργασίες που ενέχουν απαιτήσεις σε γνώσεις και 

εμπειρία. Καίριο χαρακτηριστικό είναι η διαδικασία διαγωνισμού και η ύπαρξη 

ανταγωνισμού ανάμεσα στους παρόχους υπηρεσιών. Μετά την ανοικτή πρόσκληση 

(open call) για ένα μικρό κυρίως έργο με σαφή στόχο, πολλοί πάροχοι (με γνώση στο 

αντικείμενο) παρουσιάζουν την ανταγωνιστική προς τις άλλες, πρότασή τους. Ο 

εντολέας επιλέγει την καλύτερη πρόταση ανάμεσα στις υπόλοιπες, με βάση τις 

προτιμήσεις του, τις προσδοκίες του, με τελικό αποτέλεσμα την αποζημίωση του 

εκτελεστή της εργασίας, στην τιμή που ανακοινώθηκε στην αρχή του διαγωνισμού. Η 

διαδικασία αυτή έχει επαναληπτικό χαρακτήρα με πολλές υποβολές παραδοτέων σε 

διάφορες φάσεις. Ο εντολέας σε κάθε φάση επιλέγει το καλύτερο γι’ αυτόν παραδοτέο 

μέχρι την τελευταία στην οποία το παραδοτέο τελειοποιείται και πληροί τις προσωπικές 

απαιτήσεις του εντολέα. 

Αυτό συμβαίνει διότι οι εργασίες είναι συχνά χωρίς δομή και ενέχουν μεγάλο βαθμό  

υποκειμενικότητας στην διαδικασία αξιολόγησης τους κατά την εκτέλεση και 
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παράδοσή τους. Ο εντολέας του έργου δεν έχει ξεκάθαρη εικόνα του παραδοτέου και 

γι’ αυτό η ποιότητα του αξιολογείται μέσα από την σύγκριση των υπολοίπων που έχουν 

παραδοθεί. Η αγορά παρέχει και στα δύο εμπλεκόμενα μέρη όλους τους μηχανισμούς 

για να υλοποιηθεί η παραπάνω διαδικασία. 

3.2.4.3.3 Συγκεντρωτικό μοντέλο (aggregator model) 

Το συγκεντρωτικό μοντέλο (aggregator model) αναφέρεται σε εργασίες οι οποίες 

απευθύνονται στο «πλήθος» για να εκτελεστούν και δεν απαιτούν κάποιο είδους 

συντονισμού των εργαζομένων για να εκτελεστούν. Είναι απλές εργασίες οι οποίες 

όμως για να ολοκληρωθούν προϋποθέτουν την εκτέλεση πολλών επαναληπτικών υπό-

εργασιών. 

3.2.4.3.4 Διοικητικό μοντέλο (governor model) 

Το τελευταίο μοντέλο του Governor model αφορά κυρίως δύσκολα και περίπλοκα έργα 

και απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες οι οποίες έχουν την ανάγκη αρωγής 

επαγγελματιών διαχειριστών έργων ή αλλιώς project managers για την ολοκλήρωση 

των έργων τους.  Οι πλατφόρμες αυτού του είδους προσφέρουν διοικητικό και 

διαχειριστικό έλεγχο των εργασιών του έργου και επιτρέπουν την λήψη αποφάσεων με 

την συνδρομή ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού λογισμικού αλλά και υλοποίηση 

έργων μέχρι το τέλους, σε τομείς λογισμικού, μάρκετινγκ ή πωλήσεων.  

Πολλαπλοί πάροχοι υπηρεσιών παρέχονται προς επιλογή, αποτελεσματικά από την 

ηλεκτρονική αγορά, για ένα έργο και κρίνονται από την εμπειρία τους και τις 

ικανότητές του, οι οποίες αναφέρονται ευκρινώς και αξιολογούνται συνεχώς από τους 

διαχειριστές της πλατφόρμας. Έτσι ενισχύεται το κλίμα εμπιστοσύνης και βεβαιώνεται 

ο εντολέας του έργου για την ποιότητα της διαδικασίας εκτέλεσης του. Επίσης στην 

περίπτωση αποτυχίας του έργου ευθύνη έχει η συγκεκριμένη ηλεκτρονική αγορά και οι 

διαχειριστές της και όχι ο πάροχος της υπηρεσίας . 
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3.2.5 Ζητήματα προσοχής  στις ηλεκτρονικές αγορές εξωτερικής 

ανάθεσης εργασιών  

Οι ηλεκτρονικές αγορές ομοτίμων (peer-to-peer) στην οικονομία διαμοιρασμού και οι 

αγορές ηλεκτρονικής ανάθεσης εργασιών, όπως έχει αναφερθεί, προσπαθούν να φέρουν 

σε επαφή μεγάλο αριθμό εργαζομένων με εντολείς εργασιών. Για να εκτελεστεί η 

διαδικασία αποτελεσματικά είναι απαραίτητο να εντοπιστούν τα προβλήματα που έχει 

παρατηρηθεί ότι ανακύπτουν στις αγορές ανάθεσης εργασιών και να ερευνηθούν τρόποι 

επίλυσης ή αποφυγής τους. Οι τρόποι αυτοί αποτελούν πολλές φορές χρήσιμους 

μηχανισμούς διευκόλυνσης λήψης μιας απόφασης και συμβάλουν στην βελτίωση της 

απόδοσης της ηλεκτρονικής αγοράς. 

3.2.5.1 Αναζήτηση εργασιών και σύνδεση εμπλεκομένων μερών  

Ένα πρόβλημα προτεραιότητας σύμφωνα με τους Einav, et al. (2016) που πρέπει να 

επιλύουν οι αγορές είναι ότι πρέπει να μπορούν να προσφέρουν τεχνικές μεθόδους 

αποτελεσματικής αναζήτησης και σύνδεσης των εμπλεκόμενων μερών. Στις αγορές 

ανάθεσης εργασιών υπάρχει μεγάλη ετερογένεια εμπλεκόμενων μερών. Οι εντολείς 

εργασιών μπορεί να επιθυμούν την ανάθεση μιας πολύ εξειδικευμένης εργασίας, σε 

συγκεκριμένη τιμή και από την άλλη να υπάρχουν διαθέσιμοι εργαζόμενοι που να μην 

έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ή να μην δέχονται την ωριαία αποζημίωση που τους 

ζητείται.  

3.2.5.1.1 Μηχανισμός αναζήτησης 

Όλες αυτές οι λεπτομέρειες, που θεωρούνται διασκορπισμένες πληροφορίες, όπως οι 

κατηγορίες εργασιών, οι ανάγκες, οι προτιμήσεις, οι ικανότητες ή οι διαθέσεις των 

ανθρώπων την δεδομένη στιγμή, θα πρέπει εισάγονται στο σύστημα οργανωμένα και 

εύκολα, ως επιλογές κριτηρίων, να παραμετροποιούν την αναζήτηση (search refining) 

και να επιτυγχάνουν την «σύνδεση» (matching) των δύο εμπλεκόμενων μερών. Άλλη 

παραμετροποίηση είναι να εμφανίζονται οι εργασίες με μηχανισμούς κατάταξης 

(ranking) ή να συστήνονται εργασίες προς υλοποίηση οι οποίες επιλέγονται με 

αλγοριθμικό τρόπο από το σύστημα συστάσεων της αγοράς (recommendation system). 

Με παρόμοια διαδικασία μπορεί ένα εμπλεκόμενο μέρος να αναζητά ένα άλλο θέτοντας 

κριτήρια αναζήτησης που προέρχονται από πληροφορίες που υπάρχουν στο σύστημα. 

Οπότε με αποτελεσματική λειτουργία αναζήτησης, με τη ύπαρξη οργανωμένων 
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πληροφοριών και την προβολή προτεινόμενων λύσεων πετυχαίνεται αποτελεσματική 

«σύνδεση» των εμπλεκομένων μερών (matching) (Einav, et al., 2016, pp. 4, 5; Agrawal, 

et al., 2013, p. 20).  

3.2.5.1.2 Κεντρικός μηχανισμός άμεσης ανάθεσης  

Μία άλλη λύση για σύνδεση των δύο εμπλεκόμενων μερών, είναι μια πιο απλή 

στρατηγική, που μειώνει τον χρόνο μέχρι την τελική επαφή των δύο πλευρών, με έναν 

κεντρικό μηχανισμό άμεσης ανάθεσης (Einav, et al., 2016, p. 4). Οι εντολείς απλά 

επιλέγουν το τύπο εργασίας προς εκτέλεση, αλλά όχι συγκεκριμένο εργαζόμενο για να 

του αναθέσουν την εργασία. Το σύστημα αλγοριθμικά προσκαλεί έναν εργαζόμενο για 

την εκτέλεση μιας εργασίας και ο τελευταίος την δέχεται ή την απορρίπτει, πολλές 

φορές μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί με 

επιτυχία στην ηλεκτρονική αγορά ιδιωτικών ταξί, που λέγεται Uber αλλά και σε μια 

δυνατότητα που προσφέρει η TaskRabbit, που θα αναλυθεί παρακάτω. 

3.2.5.2 Μηχανισμός διαμόρφωσης τιμών  

Όπως έχει αναλυθεί κάθε ηλεκτρονική αγορά έχει βασίσει την στρατηγική της σε 

κάποιο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό μοντέλο ή συνηθέστερα σε συνδυασμό αυτών. Με 

βάση τα χαρακτηριστικά αυτού, ρυθμίζεται και ο μηχανισμός διαμόρφωσης τιμών των 

συναλλαγών των εμπλεκόμενων μερών. Η επιλογή μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών 

είναι πολύ σημαντικό ζήτημα που πρέπει να διευθετείται, για την επιτυχία της 

ηλεκτρονικής αγοράς. Πρέπει να επενδύεται χρόνος στην σχεδίαση του και πρέπει 

συχνά να αξιολογείται η απόδοση του.  

Το επιχειρηματικό μοντέλο δημοπρασιών είναι συνήθως εύκολα επιλεγόμενο ως 

μηχανισμός διαμόρφωσης τιμών στις αγορές του είδους επειδή επιτρέπει τις τιμές να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. Ωστόσο μετά από χρήση δεκαετιών στις 

διαδικτυακές πλατφόρμες αρχίζει να γίνεται αντιληπτό ότι το μοντέλο απαιτεί χρόνο 

και ενέχει δυσκολίες στην επιτυχή σύνδεση των εμπλεκόμενων μερών. Για παράδειγμα 

το μοντέλο δημοπρασιών των προσφορών που δεχόντουσαν οι εντολείς εργασιών στην 

ηλεκτρονική αγορά TaskRabbit, δημιουργούσε καθυστερήσεις και δυσκολίες στη 

διαδικασία. Έτσι άλλαξε σε ένα πιο απλό, αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως ως 

κεντρικός μηχανισμός απευθείας ανάθεσης. Διαπιστώνει κανείς ότι εάν υπάρχουν 
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πολύπλοκοι και λεπτομερείς μηχανισμοί διαμόρφωσης τιμής, υπάρχει κίνδυνος να 

μειωθεί η ταχύτητα και η ευκολία των διαδικασιών και να μειωθεί εν τέλει η 

αποδοτικότητα και η ελκυστικότητα της αγοράς. (Einav, et al., 2016, p. 8; Cullen & 

Farronato, 2015) 

3.2.5.3 Πλήθος και ποιότητα διαθέσιμων πληροφοριών 

Ένα από τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

outsourcing και crowdsourcing είναι η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τους παρόχους 

υπηρεσιών, δηλαδή τους διαθέσιμους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα την απώλεια 

εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (Assemi & Schlagwein, 2012). 

Αντίθετα οι σωστές, ποιοτικές πληροφορίες, το πλήθος αυτών, η λίστα με τις 

εκτελεσμένες δουλειές στο προφίλ του εργαζομένου, τα πιθανά πιστοποιητικά 

ικανοτήτων που διαθέτουν, οι ανατροφοδοτήσεις (feedback mechanisms) στα προφίλ 

των εργαζομένων, είναι πληροφορίες που συμβάλουν πολύ στην διαδικασία σύνδεσης 

εργαζομένου με εντολέα, στην λήψη απόφασης δηλαδή.  

Εκτός όμως από την μέριμνα της αγοράς για την διάθεση πλήθους πληροφοριών πρέπει 

να υπάρχουν μηχανισμοί που διασφαλίζουν πως τα στοιχεία που υποβάλλουν οι 

εργαζόμενοι στο προφίλ τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τέτοια εργαλεία 

είναι η εκτέλεση τακτικών ελέγχων και επιθεωρήσεων από υπαλλήλους της αγοράς, η 

πιστοποίηση τους μέσα από δοκιμασίες και τεστ ή συνεντεύξεις για τις ικανότητες των 

διαθέσιμων εργαζόμενων ως προς τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν για να 

είναι ενταγμένοι σε μία ηλεκτρονική αγορά.  

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα σε μερικές αγορές της χρηματικής ασφάλισης/κάλυψης 

του εντολέα εάν ο πάροχος δεν εκτελέσει καθόλου την εργασία του ή παραδώσει πολύ 

κακής ποιότητας αποτέλεσμα. Όσον αφορά μηχανισμούς ανατροφοδοτήσεων 

αναφέρεται πως ενέχουν κάποια ζητήματα αξιοπιστίας που πρέπει να αναλυθούν σε ένα 

δεύτερο στάδιο έρευνας, όπως οι τρόποι αλλοίωσης τους (Horton & Golden, 2015; 

Nosko & Tadelis, 2015). 

Τα εργαλεία που αναφέρθηκαν προηγουμένως εντάσσονται στην διαδικασία 

διασφάλισης ποιότητας (Quality Assurance) και στους «μηχανισμούς εμπιστοσύνης και 

αξιοπιστίας» που πρέπει να χρησιμοποιεί κατά ένα ποσοστό μία αγορά για να μειώνει 

την ανεπιθύμητη, ατυχή επιλογή και ανάθεση (adverse selection) και την ηθική βλάβη 



41 

 

(moral hazard) κατά τους Horton & Golden (2015) και τους Horton & Zeckhauser 

(2016). Και η ανεπιθύμητη επιλογή και η ηθική βλάβη είναι απόρροια της μη σωστής 

διάθεσης  πληροφοριών στα εμπλεκόμενα μέρη ή αλλιώς της ασυμμετρίας 

πληροφοριών. Για παράδειγμα ο εντολέας μπορεί να επιλέξει έναν εργαζόμενο που να 

μην ανταποκρίνεται σωστά στις ανάγκες της εργασίας (ανεπιθύμητη επιλογή) επειδή οι 

πληροφορίες δεν ήταν αρκετές για να οδηγηθεί σε σωστή απόφαση για επιλογή. Ενώ το 

πρόβλημα της ηθικής βλάβης δημιουργείται όταν ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα 

να υποβάλει ψευδείς πληροφορίες για να ικανοποιήσει τους στόχους του και επιλέγεται 

κρινόμενος ως προς τα ψευδή χαρακτηριστικά του. Αποτέλεσμα αποτελεί και πάλι η 

αγορά να διατηρεί και να βελτιώνει την απόδοσή της και φήμη της με τους 

συγκεκριμένους μηχανισμούς (Buyukozkan, 2004). 

(Assemi & Schlagwein, 2012; Kaganer, et al., 2013; Einav, et al., 2016; Turban, 2005, 

p. 37; Horton & Golden, 2015) 

3.2.5.4 Έλλειψη κίνητρων 

Επίσης σε εργασία (Gao, et al., 2013) αναφέρεται πως ο πληθοπορισμός έχει ζητήματα 

ποιότητας λόγω της έλλειψης ικανών κινήτρων. Αφού το κέρδος των παρόχων είναι 

από την αρχή συγκεκριμένο σε μερικές περιπτώσεις, συμφέρει να παραδίδουν γρήγορα 

αποτελέσματα μειωμένης όμως ποιότητας. Κάτι τέτοιο έχει παρατηρηθεί στις 

πλατφόρμες, όπως στο Mturk της Amazon. Η επαλήθευση της ποιότητας του 

παραγόμενου αποτελέσματος είναι τόσο κοστοβόρα που μειώνει τα θετικά του 

μοντέλου.  

Επιπλέον το γεγονός υλοποίησης έργων από άτομα με μη κατάλληλες ικανότητες, έχει 

επιπτώσεις στη χαμηλή ποιότητα παραδιδόμενου έργου και στη πιθανή πτώση της 

φήμης της συγκεκριμένης αγοράς πλατφόρμας, αφού όπως έχει αναφερθεί σε 

προηγούμενη ενότητα η φήμη συνδέεται με την απόδοση της αγοράς. 

3.2.5.5 Αποτυχία εκτέλεσης εργασιών 

Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος ένα έργο να αποτύχει. Το μοντέλο διαιτησίας (με την 

χρήση διαδοχικών διαγωνισμών) και το συγκεντρωτικό (το πλήθος εκτελεί 

μικροεργασίες), έχουν το μικρότερο ρίσκο για αποτυχία έργου λόγω  της δυνατότητας 
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επανάληψης της προσφοράς εργασίας από τους εντολείς, επειδή έχουν σχετικά μικρό 

κόστος επένδυσης (σε σχέση με τα υπόλοιπα δύο). (Kaganer, et al., 2013) 

Στο κλασσικό μοντέλο του διαμεσολαβητή ή τρίτου φορέα, μία αποτυχία οδηγεί σε 

καθυστερήσεις και γι’ αυτό είναι αναγκαία η ενδελεχής έρευνα του υποψήφιου 

εργολάβου αρκεί να μην υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης διαθέσιμων πληροφοριών 

(ασυμμετρία πληροφορίας). Το διοικητικό μοντέλο (για πολύπλοκα έργα, στο οποίο 

παρέχονται εργαλεία διαχείρισης τους) έχει το ίδιο ρίσκο αποτυχίας με το προηγούμενο 

αλλά το συγκεκριμένο είδος αγοράς έχει επενδύσει και έχει υλοποιήσει δικλίδες και 

μηχανισμούς ασφαλείας, όπως ρήτρες που αποζημιώνουν τον εντολέα του έργου για να 

διατηρεί την απόδοσή της και τη θετική ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης σε υψηλό βαθμό. 

Μερικές φορές είναι δυνατόν να δυσκολευθεί η τελική επιλογή εργαζόμενου λόγω της 

συμφόρησης προσφορών εργαζομένων, η οποία δημιουργεί σύγχυση στους εντολείς 

(congestion problem) που εμποδίζει την λήψη απόφασης από την πλευρά των εντολέων 

να αναθέσουν την εκτέλεση εργασίας (Fradkin, 2015, p. 4; Einav, et al., 2016). Το 

πρόβλημα της συμφόρησης προσφορών και αιτήσεων είναι ζήτημα που πρέπει να 

διευθετηθεί από τους διαχειριστές της αγοράς διότι συμβαίνει όταν η υποβολή 

προσφοράς από τους εργαζομένους είναι πολύ εύκολη και δεν κοστίζει τίποτα 

(Agrawal, et al., 2013, p. 22). Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει να αναζητηθούν μηχανισμοί 

που περιορίζουν μαζική αποστολή αιτήσεων αλλά όχι και να αποθαρρύνουν τους 

εργαζομένους να υποβάλλουν προσφορά και να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην 

αγορά. Το συγκεκριμένο είναι ζήτημα επιστημονικής μελέτης όπως αναφέρουν και οι 

Agrawal, et al (2013). 

3.2.5.6 Ζητήματα από ηθική και κοινωνική σκοπιά  

Διαφαίνεται ότι υπάρχει και μια τάση για αρνητική κριτική προς τις διαδικτυακές 

αγορές εργασίας και γενικά στην οικονομία διαμοιρασμού, από κοινωνική και ηθική 

σκοπιά. Είναι εύκολο να κατανοηθεί πως για κάποιους είναι ένας τρόπος εξεύρεσης 

επιπλέον εισοδήματος. Είναι όμως γεγονός, ότι υπάρχει και ένα περιβάλλον με υψηλή 

ανεργία στις σημερινές κοινωνίες με την παρατήρηση ότι είναι δύσκολο να αποκτηθεί 

σταθερή εργασία, με βασικό σταθερό μηνιαίο εισόδημα, ενώ πολλοί παρακινούνται να 

απασχολούνται σε περιστασιακές, ad-hoc εργασίες. Αυτή η διαπίστωση παραμένει ίδια 

και στις διαδικτυακές αγορές εργασίας. Να είναι δύσκολο δηλαδή, για κάποιον να έχει 
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σταθερή απασχόληση, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι μέσα από αυτές προωθείται 

μοντέλο απασχόλησης χωρίς μέλλον. Τα μοντέλα πληρωμών στις πλατφόρμες 

αλλάζουν εύκολα, οι τιμές οι ίδιες είναι ευμετάβλητες λόγω του κατακερματισμού των 

συναλλασσόμενων, του ανταγωνισμού και της πλήρους διαφάνειας τιμών, ενώ 

ευμετάβλητες είναι και οι χρεώσεις της κάθε αγοράς-πλατφόρμας. Κάτι τέτοιο 

δημιουργεί ανασφάλεια και μία μη βιώσιμη επαγγελματική κατάσταση για έναν 

εργαζόμενο, αφού ο τελευταίος μπορεί να αναγκάζεται να εναλλάσσεται στην παροχή 

διαφόρων ειδών εργασιών. Η ευελιξία εργασίας που προσφέρεται από τις 

συγκεκριμένες πλατφόρμες και το κλίμα ανασφάλειας που δημιουργείται αναγκάζει 

μερικές φορές τον εργαζόμενο να απασχολείται υπό πίεση, χωρίς σωστό προσωπικό 

χρονικό προγραμματισμό, με μικρό κέρδος μερικές φορές, ώστε να παραμείνει 

ανταγωνιστικός. Επιπλέον το πιθανότερο είναι να εργάζονται χωρίς βασικά 

επαγγελματικά δικαιώματα, ασφάλεια, επαγγελματική άδεια και γενικότερο κοινωνικό 

δίκτυ προστασίας. (Singer, 2014; Horton, 2010) 

Παρ' όλ' αυτά στατιστικές δείχνουν πως μερικές φορές πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να 

κερδίζουν περισσότερα χρήματα ως ωριαία αποζημίωση στην ηλεκτρονική αγορά από 

τον μέσο όρο ωριαίας αποζημίωσης στην χώρα τους. Το παρακάτω διάγραμμα 

παρουσιάζει τον μέσο όρο ωριαίας αποζημίωσης σε μία χώρα συγκρινόμενος με την 

ωριαία αποζημίωση ενός εργαζομένου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ανάθεσης 

εργασιών ODesk, που θα αναλυθεί παρακάτω. Παρατηρούμε πως στον «δυτικό» κόσμο 

οι αποζημιώσεις είναι σχεδόν ισοδύναμες, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι εργαζόμενοι 

κερδίζουν αισθητά περισσότερα σε σχέση με την χώρα τους (Εικόνα 4). Και πάλι όμως 

η ωριαία αποζημίωση των τελευταίων είναι χαμηλότερη από αυτών στον δυτικό κόσμο. 
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Εικόνα 4 Μέσος όρος ωριαίας αποζημίωσης σε μία χώρα, συγκρινόμενος με την ωριαία αποζημίωση 

εργαζομένου στην  ODesk. (Agrawal, et al., 2013, p. 37) 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα κριτική είναι αυτή που αφορά το πόσο η τεχνολογία και οι 

υλοποιημένοι αλγόριθμοι καθορίζουν την ανθρώπινη ζωή. H Guardian, σε άρθρο της 

(Naughton, 2015), αναφέρει πως πλέον οι κοινωνίες επηρεάζονται εντυπωσιακά από 

τους αλγορίθμους. Οι αλγόριθμοι καθορίζουν πολλές λειτουργίες της οικονομίας 

διαμοιρασμού και των ηλεκτρονικών αγορών, αφού υλοποιούν τους μηχανισμούς 

εύρεσης εργασιών, εμφάνισης προτάσεων στους ενδιαφερόμενους, ταιριάσματος του 

ενδιαφερόμενου με την εργασία που είναι ικανός να εκτελέσει, τους μηχανισμούς 

ανατροφοδότησης και άλλων. Οι αλγόριθμοι και ο τρόπος λειτουργίας τους μέχρι το 

τελικό αποτέλεσμα και υλοποίηση τους από τους προγραμματιστές είναι αδιαφανής και 

καθορίζεται πλήρως από τη στρατηγική και το μοντέλο που ακολουθεί η κάθε αγορά 

και από τις αποφάσεις των διαχειριστών και των ιδιοκτητών της. Εδώ εισέρχεται το 

ερώτημα του ποιός είναι νομικά και ηθικά υπεύθυνος για τις αποφάσεις και τις 

ενέργειες ενός αλγορίθμου. Παράλληλα παρατηρείται από σκεπτικιστές πως η 

απασχόληση των εργαζομένων ελέγχεται και καθορίζεται από ένα τεχνολογικό προϊόν 

που δημιουργήθηκε από τις ενδιάμεσες πλατφόρμες και μπορεί να ρυθμίζεται σύμφωνα 

με τις προτιμήσεις των εντολέων της εργασίας. (Singer, 2014; Naughton, 2015; 

Harman, 2014; Naughton, 2015) 
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Σημαντικό στοιχείο που εντοπίζεται είναι πως στην προσπάθεια των ηλεκτρονικών 

αγορών να γίνουν πιο ελκυστικές στο κοινό που απευθύνονται, δημιουργούν 

προϋποθέσεις διαφάνειας μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Έτσι για την καταχώρηση 

ενός εργαζομένου, για παράδειγμα, μπορεί να είναι απαραίτητη η εισαγωγή στοιχείων 

όπως φωτογραφία, το φύλο, η εθνικότητα και η φυλή. Όμως έχει παρατηρηθεί σε 

μερικές πλατφόρμες, όπως το Uber (υπηρεσία ταξί) ή το Airbnb (υπηρεσία ενοικίασης 

ιδιωτικής κατοικίας), ότι υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των μελών, για παράδειγμα 

φυλετικές διακρίσεις. Τέτοιες παρατηρήσεις αναδύουν επιπλέον ζητήματα  ηθικά και 

κοινωνικά, μαγνητίζουν το ενδιαφέρον των ειδικών και της πολιτείας για έρευνα. 

(Harman, 2014) 
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4 Μεθοδολογία 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, βασικός σκοπός της εργασίας είναι, μετά από 

ενδελεχή μελέτη του θεωρητικού υποβάθρου των ηλεκτρονικών αγορών εργασίας, να  

παρουσιάσει και να προτείνει ένα γενικό μοντέλο με τις αναγκαίες επιχειρηματικές 

προδιαγραφές και απαιτήσεις λογισμικού υψηλού επιπέδου, που υλοποιούν τους 

υποδειγματικούς μηχανισμούς και λειτουργίες που έχουν εντοπιστεί σε πρότυπες 

επιχειρηματικές περιπτώσεις και θεωρούνται απαραίτητοι για μια ηλεκτρονική 

λατφόρμα που εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο χώρο των ηλεκτρονικών αγορών 

ανάθεσης εργασιών. Με άλλα λόγια η αγορά και η πλατφόρμα της μπορεί να 

κατασκευαστεί έχοντας ως βάση τους μηχανισμούς και τις προδιαγραφές λογισμικού 

που θα εξαχθούν, ώστε το επιχειρηματικό μοντέλο τους, να έχει πιθανότητες 

επιχειρηματικής βιωσιμότητας και επιτυχίας, αφού θα στηρίζεται σε λειτουργίες και 

πρακτικές δοκιμασμένες από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες αγορές που θα 

εντοπιστούν στον κλάδο. 

Για να δημιουργηθεί η λίστα γενικών προδιαγραφών για την υλοποίηση της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικής αγοράς θα ακολουθηθεί μια σειρά βημάτων. Πρώτα απ’ όλα 

ήταν απαραίτητο να γίνει η βιβλιογραφική επισκόπηση για το πεδίο των ηλεκτρονικών 

αγορών ανάθεσης εργασίας. Μέσα από έρευνα επιστημονικών εργασιών που έχουν 

δημοσιευθεί, μέσα από έρευνα στο διαδίκτυο για την εύρεση άρθρων και πηγών για την 

επίτευξη της πληρότητας των πληροφοριών, έγινε η παράθεση των σχετικών 

πληροφοριών για τις ηλεκτρονικές αγορές εργασίας, για το ποιοι είναι οι στόχοι τους, 

ποια επιχειρηματικά ηλεκτρονικά μοντέλα χρησιμοποιούνται από τις 

αντιπροσωπευτικές και πρότυπες εφαρμογές του κλάδου και ποιες είναι οι 

κατηγοριοποιήσεις τους. Σημαντικό ενδιαφέρον εντοπίστηκε, το οποίο είναι και άμεσα 

σχετικό με τους στόχους της εργασίας, στο θέμα απόδοσης μιας ηλεκτρονικής αγοράς, 

την σημασία της, πως αυτή ορίζεται, και με ποιους τρόπους η απόδοση αυτή 

βελτιώνεται ή διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα για τα εμπλεκόμενα μέρη. Η 

απόδοση είναι άμεσα συνυφασμένη με την ύπαρξη ή την απουσία συγκεκριμένων 

προβλημάτων στις ηλεκτρονικές αγορές ανάθεσης εργασιών και γι’ αυτόν τον λόγο 

έγινε η λεπτομερή καταγραφή των ζητημάτων, που απαιτούν την προσοχή των 

υπευθύνων, που θα επιλέξουν τρόπο λειτουργίας της αγοράς και μηχανισμούς επίλυσης 

ζητημάτων και προβλημάτων. 
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Έπειτα μετά από την βιβλιογραφική παράθεση στοιχείων, θα παρουσιαστούν αναλυτικά 

επιχειρηματικές περιπτώσεις και παραδείγματα τα οποία είναι αγορές που επιτρέπουν 

ανάθεση εργασιών σε έναν εργαζόμενο ή πάροχο υπηρεσιών. Τα επιχειρηματικά 

παραδείγματα θα επιλεγούν μετά από σχετική έρευνα σχετικά με την δημοφιλία τους 

στο διαδίκτυο και μετά από σχετική έρευνα ως αντικείμενα επιστημονικής μελέτης σε 

δημοσιευμένες εργασίες και θα αποτελέσουν τις πρότυπες επιχειρηματικές περιπτώσεις 

για την απάντηση των ερωτημάτων που αναφέρθηκαν στην εισαγωγή. Για την 

υποστήριξη της απόφασης της επιλογής επιχειρηματικών περιπτώσεων θα 

χρησιμοποιηθούν και τα αποτελέσματα των εργαλείων αναζήτησης “Google Trends” 

και “Google Scholar”. Το πρώτο είναι μια υπηρεσία που παρέχει η Google, ένα αρκετά 

αποτελεσματικό εργαλείο για έρευνα αγοράς που σου επιτρέπει να μελετήσεις τις 

τάσεις που διαμορφώνονται στο διαδίκτυο, παρέχοντας σου δεδομένα από τις έρευνες 

που κάνουν οι χρήστες στη μηχανή αναζήτησης. Οπότε αφού επιλεγούν οι πιθανές 

επιχειρηματικές περιπτώσεις επόμενο βήμα είναι να συγκριθούν οι όροι μεταξύ τους 

και να εντοπιστεί η διαφορά ανάμεσα στη δημοτικότητα τους. Παρόμοια διαδικασία θα 

ακολουθηθεί και στην άλλη υπηρεσία της Google, την “google scholar” η οποία είναι 

υπηρεσία που προσφέρει την δυνατότητα  αναζήτησης και πλήρης πρόσβασης σε 

ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Επιπλέον της προηγούμενης διαδικασίας ενδελεχή έρευνα 

στην βιβλιογραφία σχετική με τις ηλεκτρονικές αγορές  ανάθεσης εργασιών 

(outsourcing) θα καταδείξει τα επιχειρηματικά παραδείγματα που απασχολούν 

περισσότερο την ερευνητική κοινότητα και κεντρίζουν το ενδιαφέρον λόγω της 

επιτυχίας των μοντέλων που ακολουθούν. 

Οι προηγούμενες επιλεγμένες περιπτώσεις, θα αποτελούν τους πιο επιτυχημένους και 

γνωστότερους εκφραστές του συγκεκριμένου χώρου, από τις οποίες θα εξαχθούν οι 

τρόποι λειτουργίας, οι καλύτερες πρακτικές που ακολούθησαν, οι μηχανισμοί με τους 

οποίους κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων μερών και οι 

τρόποι με τους οποίους αντιμετώπισαν δυσκολίες και προβλήματα στην διάρκεια της 

«ζωής» τους και του επιχειρηματικού μοντέλου τους. Η μελέτη θα βασιστεί σε έρευνα 

επιστημονικών άρθρων του σχετικού τομέα εξωτερικής ανάθεσης εργασιών, του τομέα 

ηλεκτρονικών αγορών στις αγορές ομοτίμων (“P2P markets”) ή αλλιώς στην κοινωνία 

διαμοιρασμού (“sharing economy”), που αναφέρθηκαν εκτενώς στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Επιπλέον λεπτομερής μελέτη θα υλοποιηθεί στο διαδίκτυο όπου θα 

ερευνηθούν εις βάθος οι σχετικές ιστοσελίδες των αγορών σχετικά με τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, ιστοσελίδες που αναφέρονται στις υπηρεσίες υποστήριξης 
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στα εμπλεκόμενα μέρη, όπως είναι οι συχνές ερωτήσεις, οδηγοί χρήσης και οδηγοί 

αντιμετώπισης προβλημάτων, χώροι συζητήσεων (forums) και blogs των ηλεκτρονικών 

αγορών όπου σημαντικά θέματα κοινοποιούνται δημοσίως τα οποία βελτιώνουν την 

θέση της πλατφόρμας στον κλάδο. 

Σημαντικό βάρος θα δοθεί ιδιαίτερα στους τρόπους που οι αγορές αντιμετώπισαν τα 

ζητήματα προσοχής που αναφέρθηκαν στην βιβλιογραφική επισκόπηση (παράγραφος 

0). Οι συγκεκριμένοι τρόποι αποτελούν μηχανισμούς αποφυγής τους και βελτίωσης της 

συνολικής απόδοσης της ηλεκτρονικής αγοράς, καθιστώντας την πιο ελκυστική. Θα 

εξεταστούν δηλαδή οι μηχανισμοί των επιχειρηματικών περιπτώσεων ως προς: 

 τις μεθόδους που επιλύουν ζητήματα αποτελεσματικής αναζήτησης και 

«σύνδεσης» (δηλαδή να έρθουν σε επαφή) ενός εντολέα με έναν εργαζόμενο.  

 τις μεθόδους με τις οποίες εδραιώνεται η εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων 

μερών στην αγορά ώστε να μετέχουν και να εργάζονται σε αυτήν, να έρχονται 

σε επικοινωνία και να επιτυγχάνεται ο σκοπός τους που για τους εντολείς είναι 

η διεκπεραίωση της εργασίας τους αποτελεσματικά και για τους εργαζόμενους 

είναι να εκτελέσουν την εργασία και να αποζημιωθούν χωρίς προβλήματα και 

ανησυχίες. 

Αφού γίνει η έρευνα για τις δύο ηλεκτρονικές αγορές θα δημιουργηθεί μία λίστα με τα 

χαρακτηριστικά και τους μηχανισμούς που υπάρχουν και στις δύο πλατφόρμες, τα 

οποία θα χαρακτηριστούν ως υποδείγματα, για οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά 

ανάθεσης εργασιών, ώστε να γίνει προσπάθεια να ακολουθηθεί η επιτυχημένη πορεία 

των επιχειρηματικών περιπτώσεων που θα αναφερθούν, να αυξηθούν οι πιθανότητες να 

καταστεί η ηλεκτρονική αγορά ελκυστική για το τελικό κοινό ή για πιθανούς επενδυτές 

στην περίπτωση αξιολόγησης της ιδέας. Αυτή λίστα υποδειγματικών χαρακτηριστικών 

και μηχανισμών θα παράξει μια λίστα προτεινόμενων επιχειρηματικών απαιτήσεων και 

προδιαγραφών λογισμικού, υψηλού επιπέδου, με την οποία θα δηλώνεται το τι θα 

πρέπει να υλοποιείται από το σύστημα και τι δυνατότητες θα πρέπει να έχει ο κάθε 

τύπος χρήστη μέσα σε αυτήν για να λάβει την καλύτερη απόφαση και να ικανοποιήσει 

αποτελεσματικότερα τον σκοπό του.  
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5 Αποτελέσματα και ανάλυση 

5.1 Επιχειρηματικές περιπτώσεις αγορών εξωτερικής 

ανάθεσης εργασιών 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε διαδικτυακές εφαρμογές και 

εφαρμογές κινητών συσκευών οι οποίες είναι ευρέως γνωστές στον δυτικό κόσμο. 

Αποτελούν ηλεκτρονικές αγορές εξωτερικής ανάθεσης εργασιών που λειτουργούν με το 

μοντέλο του διαμεσολαβητή (Kaganer, et al., 2013) δηλαδή ως αγορές τρίτου φορέα 

κατά τον Timmers (1998) προσφέροντας πλατφόρμα για εύρεση ευκαιριών 

απασχόλησης επι πληρωμή σε όποιον έχει κάποια ικανότητα ή γνώση για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων μίας εργασίας.  

Κοινός τόπος των αγορών που παρατίθενται είναι ότι: 

 Προσφέρουν χαμηλό κόστος συμμετοχής ενός ιδιώτη που θέλει να προσφέρει το 

προϊόν του είτε είναι αντικείμενο, είτε υπηρεσία επιτρέποντας τους να 

ανταγωνίζονται παραδοσιακές επιχειρήσεις στον κλάδο. 

 Όλες χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου και χρήσης 

δυνατοτήτων κινητών συσκευών. 

 Προσφέρουν μηχανισμούς εδραίωσης εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων 

μερών υλοποιώντας και παρέχοντας δυνατότητες παροχής ανατροφοδότησης 

(feedback) μετά από την εκτέλεση της εργασίας ώστε να μειώνονται τα 

προβλήματα που αναπτύχθηκαν στην ενότητα 0 σχετικά με την απώλεια 

εμπιστοσύνης. 

Επιλέχτηκε το ODesk αφού κατά πολλούς αποτελεί την μεγαλύτερη ηλεκτρονική αγορά 

ανάθεσης εργασιών. Το 2014 οι εντολείς εργασιών ξόδεψαν 900 εκατομμύρια δολάρια 

για αποζημιώσεις εργασιών στην συγκεκριμένη αγορά. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 

περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια δημιουργοί εργασιών και 9,7 εκατομμύρια 

εργαζόμενοι δημιούργησαν λογαριασμούς ενώ δημιουργήθηκαν 2,8 εκατομμύρια 

εργασίες.   (Barach, 2015, p. 6; Elance-oDesk, Inc., 2015) 
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5.1.1 ODesk.com 

Το ODesk είναι μία ηλεκτρονική αγορά εξωτερικής 

ανάθεσης εργασιών που απευθύνεται στο παγκόσμιο 

κοινό. Εταιρείες ή ιδιώτες μπορούν να 

προσλαμβάνουν ελεύθερους επαγγελματίες, 

αυτοαπασχολούμενους ή ερασιτέχνες που αναζητούν 

εργασία, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς. Ιδρύθηκε το 2003 από δύο Έλληνες και το 

όνομα του προέρχεται από την περικοπή των λέξεων “Online Desk” (ODesk, 2013). Το 

1
ο
 τρίμηνο του 2012 δαπανήθηκαν στην πλατφόρμα 78 εκατομμύρια δολάρια. 

Το ODesk τον Οκτώβριο του 2012 είχε πάνω από 

495.000 εγγεγραμμένους εργοδότες ενώ 2,5 

3εκατομμύρια άτομα είχαν προφίλ ως πιθανοί 

εργαζόμενοι. Βεβαίως πολύ μικρότερος αριθμός των 

τελευταίων ήταν ενεργός. Σχεδόν 790.000 εργασίες 

δημιουργήθηκαν στο 1
ο
 μισό του 2012 (Horton & Golden, 2015).  

Τα έργα που δημοσιεύουν συνήθως οι εργοδότες είναι συνήθως  απλά και μικρής 

εμβέλειας. Σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη ιστοσελίδων, 

γραφιστική, η εισαγωγή δεδομένων και τη συγγραφή, τη διοικητική υποστήριξη και 

γενικά οποιοδήποτε είδος δουλειάς το οποίο μπορεί να γίνει μέσω του διαδικτύου. Η 

εμπειρία των χρηστών έχει δείξει ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη απέναντι στους χρήστες 

της, η δουλειά που παράγεται είναι αρκετά ικανοποιητική και όλες οι συναλλαγές 

διέπονται από ασφάλεια και ιδιωτικότητα (Laudon & Traver, 2002). Η κύρια πηγή 

εσόδων για την εταιρεία, είναι η προμήθεια από τις συναλλαγές, μεταξύ εργοδοτών και 

ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και από υψηλά πακέτα χρηματοδοτήσεων στις 

περιπτώσεις επενδύσεων από άλλους φορείς και εταιρείες.  

Έχει παρατηρηθεί από έρευνες (Agrawal, et al., 2013, p. 12) πως το 76% θεωρεί κύριο 

λόγο να αναζητήσει εργολάβο μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, το ότι η 

απομακρυσμένη εργασία είναι φθηνότερη, το 46% ότι είναι ταχύτερη η παράδοση του 

αποτελέσματος. Το 31% την επέλεξε διότι δεν υπήρχε κοντινός εργαζόμενος με 

σχετικές ικανότητες, ενώ το 21% δεν είχε τον εξοπλισμό. 

  

Εικόνα 6 Προηγούμενη έκδοση 

λογοτύπου ODesk. 

Εικόνα 5 Το νέο λογότυπο της Odesk 

όταν μετονομάστηκε σε Upwork.com  
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5.1.1.1 Λειτουργία ηλεκτρονικής αγοράς 

Το επιχειρηματικό μοντέλο σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών 

αγορών, στο οποίο ανήκει το ανήκει το ODesk, είναι αυτό του διαμεσολαβητή 

(facilitator model) αφού προσφέρει, διαχειρίζεται και επενδύει στην πλατφόρμα που 

δημιούργησε, για να φέρνει αποτελεσματικά σε επαφή τα δύο εμπλεκόμενα μέρη και να 

συνάψουν συμφωνία για εκτέλεση εργασίας.  

Για να δημιουργηθεί μία εργασία οι εντολείς εργασιών πρέπει αφού εγγραφούν 

παρέχοντας λεπτομερώς τα στοιχεία τους, να υποβάλουν τα στοιχεία της εργασίας που 

επιθυμούν να εκτελεστεί, την περιγραφή της, την τοποθεσία του εντολέα και το είδος 

συμβολαίου με το οποίο θα συναφθεί η συμφωνία. Δύο είναι οι τύποι συμβολαίου για 

τρόπο αποζημίωσης, που υποστηρίζονται, η ωριαία αποζημίωση και η αποζημίωση με 

προσυμφωνημένη τιμή. Οι δύο τρόποι χρησιμοποιούν διαφορετικούς μηχανισμούς 

ελέγχου της εκτέλεσης της εργασίας και ορισμού της διάρκειάς της. Στην περίπτωση 

ωριαίας αποζημίωσης οι εντολείς υποβάλλουν τον εκτιμώμενο αριθμό ωρών εργασίας 

και μπορούν να καθορίσουν ανώτατο όριο ωρών εργασίας την εβδομάδας. Στην 

περίπτωση που ζητήσει ο εντολέας να προ-συμφωνηθεί η αξία της εργασίας πρέπει να 

καθορίσει έναν προϋπολογισμό και καταληκτική ημερομηνία. Οι εργασίες μπορούν 

επίσης να είναι είτε δημόσιες, ώστε να αναζητούνται από ενδιαφερόμενους 

εργαζομένους, είτε ιδιωτικές ώστε οι εντολείς να αναζητούν μόνοι τους πιθανούς 

εργαζομένους και τους προσκαλούν να καταθέσουν προσφορά για την εκτέλεση της 

εργασίας τους (Εικόνα 7). Η ηλεκτρονική αγορά κερδίζει το 10% από κάθε συναλλαγή 

που γίνεται για την αποζημίωση εκτέλεσης μίας εργασίας. (Agrawal, et al., 2013, p. 6) 

Οι Horton & Golden (2015, p. 4) έχουν την άποψη πως ο μηχανισμός διαμόρφωσης 

τιμής και το επιχειρηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται δεν είναι αυτό των 

δημοπρασιών, διότι ούτε ο εντολέας ούτε ο διαθέσιμος εργαζόμενος δεν είναι 

αναγκασμένοι να δεχτούν μία προσφορά. Για παράδειγμα εάν δεχτεί ο εργαζόμενος 

πρόταση από έναν εντολέα για να του ανατεθεί μία εργασία, μπορεί να την απορρίψει, 

επεξηγώντας τον λόγο απόρριψης. 
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Εικόνα 7 Εικόνα απευθείας πρότασης (πρόσκλησης) σε εργαζόμενο και τρόπος απόρριψης της 

συγκεκριμένης πρότασης ανάθεσης.  

5.1.1.1.1 Μηχανισμός αναζήτησης και μηχανισμός συστάσεων  

Όπως αναφέρθηκε βασικός στόχος του είναι οι εργοδότες να μπορούν να δημοσιεύουν 

θέσεις εργασίας, τις οποίες θα διεκδικούν ελεύθεροι επαγγελματίες και επίσης να 

μπορούν να ερευνούν απευθείας τους διαθέσιμους ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να 

βρουν αυτό το προφίλ εργαζομένου, που να είναι κοντά στο επιθυμητό επίπεδο 

δεξιοτήτων που απαιτεί η προς εκτέλεση εργασία.  

Οι προηγούμενες λειτουργίες είναι εφικτές μέσα από μηχανισμούς που έχει επενδύσει 

και κατασκευάσει η ίδια αγορά έτσι ώστε να προσφέρει τα εργαλεία για να λάβει την 

καλύτερη απόφαση ο εντολέας για να επιλέξει το κατάλληλο εργαζόμενο που μπορεί 

και έχει τις ικανότητες να προσφέρει τις απαιτούμενες υπηρεσίες. Με το να προσφέρει 

μηχανισμούς όπως (1) αποτελεσματικές λειτουργίες αναζήτησης και σύνδεσης με ένα 

ικανό άτομο (Εικόνα 8), (2) λίστες κατηγοριοποιημένων εργασιών, σχετικής με τις 

ικανότητες του ατόμου, (3) εξατομικευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις για 

εργαζομένους (σύστημα συστάσεων, Εικόνα 9), η αγορά αυξάνει την ελκυστικότητά 

της και άρα την απόδοση της, όπως αναφέρει ο Buyukozkan (2004). (Buyukozkan, 

2004; Einav, et al., 2016; Agrawal, et al., 2013) 

Στην εικόνα 9 εμφανίζεται η λίστα επαγγελματιών συγκεκριμένης κατηγορίας, αφού 

έχουν καταθέσει προσφορά για να αναλάβουν μία εργασία. Η κατάταξη των 

εργαζομένων στην λίστα είναι αποτέλεσμα του συστήματος συστάσεων-προτάσεων του 
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ODesk (Recommendation system) το οποίο, ενώ έχουν γίνει επτά αιτήσεις-προσφορές, 

εμφανίζονται ως προτεινόμενες μόνο τέσσερεις. Μπορεί ο εντολέας να δει το προφίλ 

του εργαζομένου (όπως φαίνεται στην Εικόνα 11) να επικοινωνήσει ή να αναθέσει 

εργασία (Barach, 2015, p. 25).  

 

Εικόνα 8 Μηχανισμός αναζήτησης στην ODesk. Παρουσιάζονται οι αποτελεσματικές λειτουργίες 

προσαρμογής αναζήτησης και σύνδεσης, επικοινωνίας και διαχείρισής τους. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, το ODesk προσπαθεί με μέσα όπως η παροχή 

ενός πλαισίου εμπιστοσύνης στις συναλλαγές και επένδυση στην εύκολη πλοήγηση, 

χρήση, επένδυση στους αλγορίθμους του μηχανισμού αναζήτησης και του μηχανισμού 

συστάσεων, να κερδίσει όσο μεγαλύτερο μέρος της αγοράς μπορεί. Σε αυτό βοηθάει και 

η χρήση τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών μάρκετινγκ και κοινωνικής 

δικτύωσης.  
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Εικόνα 9 Μηχανισμός αναζήτησης και μηχανισμός συστάσεων στην ODesk. 

5.1.1.1.2 Εφαρμογή κινητής συσκευής 

Οι δημιουργοί τε ηλεκτρονική αγοράς κατασκεύασαν και μία εφαρμογή κινητών 

συσκευών ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. 

Μπορεί να την εγκαταστήσει ένας εργαζόμενος στην κινητή του συσκευή, με την οποία 

έχε τις παρακάτω δυνατότητες. 

 Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να θέσει την διαθεσιμότητα του για το αν 

επιθυμεί να αναλάβει εργασίες στον τομέα που εξειδικεύεται. 

 Ο εργαζόμενος μπορεί να λάβει αίτημα από κάποιον εντολέα εργασίας για να 

καταθέσει μία προσφορά στην εργασία που έχει δημιουργήσει ο τελευταίος, 

όπως στην Εικόνα 10, όπου παρουσιάζεται η διαδικασία που κάποιος 

εργαζόμενος λαμβάνει πρόσκληση από έναν εντολέα για να καταθέσει 

προσφορά στην εργασία του. 

 Μπορεί να στείλει και να λάβει άμεσες απαντήσεις σε συζητήσεις με εντολείς 

που ενδιαφέρονται να προσλάβουν τον εργαζόμενο. 



55 

 

 

Εικόνα 10 Εικόνες εφαρμογής κινητών συσκευών πρόσκλησης εργαζομένου. (Upwork Mobile 

Application team, 2016) 

5.1.1.2 Μηχανισμοί εμπέδωσης εμπιστοσύνης και διευκόλυνσης λήψης 

απόφασης 

Στην συγκεκριμένη αγορά έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα για την υλοποίηση ισχυρών 

μηχανισμών εδραίωσης εμπιστοσύνης και ελέγχου και διαχείρισης του εικονικού 

εργατικού δυναμικού. (Kaganer, et al., 2013). 

5.1.1.2.1 Διαφάνεια και πλήθος πληροφοριών 

Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, υπάρχουν μηχανισμοί που δίνουν 

πρόσβαση σε έναν πλούτο πληροφοριών σχετικά με έναν εργαζόμενο έτσι ώστε να 

μειώνονται οι τυχόν ανησυχίες του εργοδότη και να αυξάνεται συνολικά η αίσθηση 

εμπιστοσύνης στα εμπλεκόμενα μέρη για την αγορά.  
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Εικόνα 11 Πλήθος πληροφοριών που εμφανίζονται σε ένα δημόσιο προφίλ ενός διαθέσιμου 

εργαζομένου. 

Έχει  κατασκευαστεί μία πλατφόρμα για τους χρήστες, όπου έχουν τη δυνατότητα να 

διαμοιράσουν το επαγγελματικό και προσωπικό τους προφίλ, να αναδείξουν τα 

χαρτοφυλάκια τους και το ιστορικό των εργασιών τους, και να  επιδείξουν τις 

ικανότητες τους μέσα από τυποποιημένες δοκιμασίες αξιολόγησης, τεστ (Εικόνα 12). 

Με τις συγκεκριμένες τυποποιημένες δοκιμασίες της πλατφόρμας και με την εμπειρία 

που πιθανώς να έχουν οι εργαζόμενοι παρουσιάζεται το επίπεδο επαγγελματισμού και 

γνώσεων και αποτελεί και αυτό μέσο για διευκόλυνση της λήψης απόφασης από την 

πλευρά του εντολέα (Agrawal, et al., 2013). Στην Εικόνα 12 εμφανίζονται με συνοπτικό 

τρόπο οι πληροφορίες για το προφίλ ενός εργαζομένου κατά την διαδικασία 

αναζήτησης εργαζομένων, όπως ο αριθμός τυποποιημένων δοκιμασιών (tests) που έχει 

εκτελέσει επιτυχώς, ο μέσος όρος ανατροφοδοτήσεων, το πεδίο εργασίας του, η ωριαία 

αποζημίωση και οι συνολικές ώρες εργασίας. 

Στην παραπάνω εικόνα Εικόνα 11, παρουσιάζεται η οθόνη με τον πλούτο πληροφοριών 

που είναι προσβάσιμες σε έναν εντολέα εργασίας για έναν εργαζόμενο, οι οποίες 

διευκολύνουν την λήψη μίας απόφασης, από την πλευρά του εντολέα, να επικοινωνήσει 

με τον εργαζόμενο και να τον αξιολογήσει για να τον επιλέξει. Επίσης στο “Work 
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History” εμφανίζεται μια μετρική, το “Job Success score” (σκορ επιτυχημένων 

εργασιών). Η μετρική αυτή αντικατοπτρίζει την «υπόληψη» του εργαζομένου στην 

ηλεκτρονική αγορά και η τιμή της παράγεται από ένα στατιστικό μοντέλο που 

συνδυάζει ανατροφοδοτήσεις εντολέων, το πόσο σταθερές σχέσεις έχει με πελάτες, 

επαναπροσλήψεις από ίδιους πελάτες και αριθμό μη ολοκληρωμένων έργων. Διαφέρει 

από τον μέσο όρο ανατροφοδοτήσεων σε μορφή αστεριών αφού το τελευταίο 

υπολογίζεται από της ανατροφοδοτήσεις στο τέλος τους έργου, ενώ το “Job success 

score” συνδυάζει πλούτο πληροφοριών και μεταβλητών για να παραχθεί η τιμή του. 

(Upwork Support, n.d.) 

 

Εικόνα 12 Συνοπτική παρουσίαση πληροφοριών για το προφίλ ενός εργαζομένου κατά την αναζήτηση 

διαθέσιμων εργαζομένων 

Άλλο μέσο για να εδραιωθεί εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκομένων είναι η 

δυνατότητα που δίνεται στους εντολείς να εκτελέσουν συνέντευξη με τους υποψηφίους 

εργαζομένους πριν τους αναθέσουν μια εργασία (upwork.com, 2016). Με τις 

συνεντεύξεις εργαζομένων, ο εντολέας πρώτον γνωρίζει καλύτερα τον εργαζόμενο τον 

αξιολογεί αλλά δεύτερον του δίνεται η δυνατότητα να διαπραγματευθεί την τιμή 

εκτέλεσης της εργασίας (Agrawal, et al., 2013, p. 7). Άρα οι συνεντεύξεις και η γενικά 

η ενίσχυση επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών αποτελούν έναν ακόμη μηχανισμό 

διαμόρφωσης τιμής στην αγορά. 

Το παρακάτω γράφημα (Εικόνα 13) παρουσιάζει πως το 80% των εντολέων έχει 

καταναλώσει λιγότερο από οκτώ ώρες στην διαδικασία αξιολόγησης προσφορών και 

αιτήσεων ή και σε συνεντεύξεις με  υποψηφίους εργαζομένους, μέχρι να καταλήξει να 

αναθέσει μία εργασία σε κάποιον. 



58 

 

 

Εικόνα 13 Γράφημα που παρουσιάζει τον χρόνο που έχει καταναλώσει κάποιο εντολέας μέχρι να 

καταλήξει να αναθέσει μία εργασία σε κάποιον εργαζόμενο. (Barach, 2015, p. 32) 

5.1.1.2.2 Μηχανισμοί ανατροφοδότησης και σχολίων  

Σχετικά πειράματα έχουν δείξει πως η προηγούμενη εμπειρία ενός εργαζομένου είναι 

εξαιρετικό μέσο πρόβλεψης για την αναμενόμενη ποιότητα του παραδιδόμενου 

αποτελέσματος εάν ο εργαζόμενος προσληφθεί από τον εντολέα της εργασίας (Horton 

& Golden, 2015, p. 4). Γι’ αυτόν τον λόγο η αγορά παρέχει την δυνατότητα να 

προσθέσουν οι εντολείς εργασιών την κριτική τους, μέσα σε 14 μέρες, για την απόδοση 

του εργαζομένου σε μορφή ανατροφοδότησης μετά την παράδοση της εργασίας και να 

καταθέσουν μία κατάταξη (rating) σε συγκεκριμένη κλίμακα. Έτσι υπολογίζεται 

αυτόματα ο συνολικός μέσος όρος απόδοσης του εργαζομένου και χρησιμοποιείται ως 

μέσο λήψης αποφάσεων για κάποιον εντολέα και ως μία μεταβλητή που το σύστημα 

αλγοριθμικά προτείνει ένα εργαζόμενο (σύστημα προτάσεων) στον εντολέα για να 

εκτελέσει μία εργασία.  

Αντίστοιχα οι εργαζόμενοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν και αυτοί την κριτική 

τους για τον εντολέα της εργασίας που ανέλαβαν. Επισημαίνεται πως το ένα 

εμπλεκόμενο μέρος δεν μπορεί να πληροφορηθεί για την κριτική του άλλου εάν δεν 

υποβάλλει την δική του πρώτα, μέσα στις δεκατέσσερεις μέρες (feedback period). Έτσι 

πετυχαίνεται κατά κάποιο βαθμό η ανεπηρέαστη υποβολή κριτικής (Horton & Golden, 

2015, p. 5). Δευτερεύουσα δικλείδα ασφαλείας για αποφυγή αλλοίωσης αξιολόγησης 
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είναι ότι η αγορά δεν επιτρέπει τους εμπλεκομένους να διαγράψουν σχόλια ή κριτικές 

που τους έχουν υποβληθεί (Agrawal, et al., 2013).  

 

Εικόνα 14 Προβολή ανατροφοδοτήσεων και βαθμολόγησης εργασιών που έχουν εκτελεστεί, στο 

δημόσιο προφίλ του εργαζομένου. 

Η ανατροφοδότηση και η υποβολή κριτικής (Εικόνα 15), σε εντολείς και εργαζομένους, 

περιλαμβάνει υποβολή βαθμολογίας στη κλίμακα από 1 έως 5, σε τομείς όπως: (Horton 

& Golden, 2015, p. 5)  

 Ικανότητες εργαζομένου,  

 ποιότητα εκτελεσθείσας εργασίας,  

 διαθεσιμότητα εργαζομένου,  

 τυπικότητα στον συμφωνημένο προγραμματισμό της εργασίας,  

 ποιότητα επικοινωνίας,  

 ποιότητα συνεργασίας. 
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Εικόνα 15 Φόρμα υποβολής ανατροφοδότησης που εμφανίζεται στους εντολείς μετά την εκτέλεση της 

εργασίας 

5.1.1.2.3 Διαφάνεια πορείας εργασίας και εργαλεία  διαχείρισης της 

Είναι σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί για να παρέχουν διαφάνεια του τρόπου 

εργασίας του εργαζομένου, αλλά προσφέρουν και επιπρόσθετα εργαλεία διαχείρισης 

έργου (project management) που επιτρέπουν στους εργοδότες να δημιουργήσουν 

σημαντικά σημεία αναφοράς του έργου (milestones), να λαμβάνουν αναφορές προόδου 

από τους εργαζόμενους ή να εκτελούν τμηματικές πληρωμές με την ολοκλήρωση των 

σημαντικών σημείων αναφοράς του έργου.  

Συγκεκριμένα το ODesk έχει αναπτύξει ένα εξελιγμένο σύστημα απομακρυσμένης 

διαχείρισης εργασιών (στοιχείο που υπάρχει στο εργαλείο που προσφέρει και το 

ονομάζει “Work Diary”) που παρακολουθεί, σε απευθείας σύνδεση, τη δραστηριότητα 

του ελεύθερου επαγγελματία και τη ποσότητα του χρόνου που δαπανάται για κάθε 

εργασία και μπορεί να δώσει αναφορές. Το λογισμικό πρέπει να εγκατασταθεί στον 

εργαζόμενο και καταγράφει τις κινήσεις του ποντικιού και τα πλήκτρα του 

πληκτρολογίου ενώ αποθηκεύει περιοδικά συγκεκριμένη εικόνα από τον υπολογιστή 

του χρήστη (Horton & Golden, 2015, p. 7). Επίσης επιτρέπει την άμεση επικοινωνία 

μεταξύ των δύο. Αποτελεί άρα ένα εργαλείο στενής συνεργασίας των μελών της αγορά 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από το επιχειρηματικό μοντέλο συνεργατικής πλατφόρμας 
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κατά τον Timmers (1998) και από το διοικητικό μοντέλο (governor model), λόγω της 

παροχής εργαλείων διαχείρισης πολύπλοκων έργων. 

 

Εικόνα 16: Σύστημα διαχείρισης εργασιών της ODesk: Work Diary.  

Το προηγούμενο εργαλείο διαχείρισης έργων και ελέγχου των εργασιών σε αυτό, 

δημιουργεί προϋποθέσεις για την σύναψη επαγγελματικών σχέσεων παρόμοιων με 

αυτών που υπάρχουν στην παραδοσιακή αγορά εργασίας, παρά σε μία ηλεκτρονική 

αγορά εργασίας βασισμένης σε έργα (project-based online marketplace) όπου τα 

συμβόλαια είναι προσυμφωνημένης τιμής (fixed price) και έχουν ορισμένη διάρκεια 

(Horton & Golden, 2015).  

5.1.1.2.4 Μηχανισμός προστασίας πληρωμών 

Η ODesk έχει αναπτύξει μηχανισμούς προστασίας και εγγύησης των πληρωμών μεταξύ 

των εμπλεκόμενων μερών ώστε να καμφθούν οι τυχόν ανησυχίες αυτών και να 

εστιάζουν την προσοχή τους μόνο στην αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας. Εάν η 

συμφωνία γίνει να αποζημιωθεί ο εργαζόμενος με βάση τις ώρες που εργάστηκε τότε ο 

τελευταίος θα πληρωθεί βάσει του τι έχει καταγραφεί στο σύστημα “Work Diary” που 

περιεγράφηκε προηγουμένως. Η πληρωμή γίνεται μία φορά την εβδομάδα για όσες 

ώρες έχει δουλέψει ο εργαζόμενος στη διάρκεια αυτής. 

Στην περίπτωση που συμφωνηθεί μία συγκεκριμένη τιμή ως αποζημίωση για ολόκληρη 

την εργασία, ο εντολέας υποχρεούται να καταθέσει στην ηλεκτρονική αγορά ένα ποσό 



62 

 

του συνόλου της αποζημίωσης ως εγγύηση, πριν την έναρξη εκτέλεσης της εργασίας. Η 

εργασία σε αυτήν την περίπτωση διασπάται σε σημαντικά σημεία αναφοράς-

υποεργασίες (milestones) και ο εντολέας πριν την έναρξη υλοποίησης μίας υποεργασίες 

καταθέτει το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν και με την ολοκλήρωσή της το ποσό 

μεταφέρεται στον εργαζόμενο εφόσον συμφωνηθεί η ποιότητα του τελικού 

αποτελέσματος. Εάν υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με το παραδιδόμενο έργο και την 

ποιότητά του τότε προσφέρεται από την ODesk δυνατότητα βοήθειας στο χειρισμό της 

αντιπαράθεσης με κάποιον υπάλληλό της, ως διαμεσολαβητή. (Upwork Blog author, 

2015) 

5.1.1.2.5 Έλεγχος λογαριασμών 

Μετά την εγγραφή ενός εργαζομένου στην ηλεκτρονική αγορά και μετά την 

ολοκλήρωση κάποιας εργασίας ενδέχεται να του ζητηθεί να καταθέσει πιστοποιητικά 

ταυτοποίησης για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του. Η ταυτοποίηση ζητείται ώστε να 

αποφευχθούν πολλαπλοί λογαριασμοί που ανήκουν σε ένα άτομο, η ύπαρξη ύποπτων 

και μη-αυθεντικών λογαριασμών. Αναφέρεται πως η διαδικασία εξακρίβωσης μπορεί 

να περιλαμβάνει την κατάθεση ενός μικρού βίντεο ή την πραγματοποίηση συνέντευξης 

μέσω διαδικτύου, μεταξύ ενός εργαζομένου και ενός υπαλλήλου της ODesk. (Upwork 

Help Center, n.d.) 

Η ομάδα του ODesk που είναι αρμόδια για την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στην 

συγκεκριμένη αγορά, διενεργεί ελέγχους ανά διαστήματα σε λογαριασμούς 

εργαζομένων, των οποίων το ιστορικό τους χαρακτηρίζεται από πολύ χαμηλή απόδοση, 

χαμηλές βαθμολογίες και ανατροφοδοτήσεις ή αρκετές διενέξεις (disputes) με εντολείς 

εργασιών. Μετά από ενδελεχή έλεγχο οι λογαριασμοί απενεργοποιούνται και δεν είναι 

διαθέσιμοι στην λίστα αναζήτησης των εντολέων. (ODesk blog, 2014) 

5.1.1.3 Προβλήματα που έχουν εντοπιστεί  

Μερικά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην συγκεκριμένη αγορά εργασίας είναι 

τα εξής: 

 Υπάρχει πιθανότητα η έναρξη εκτέλεσης μίας εργασίας να καθυστερήσει ή να 

μην αρχίσει διότι ο εντολέας, αδυνατεί να επιλέξει εργαζόμενο σύμφωνα με την 

κρίση και τις προτιμήσεις του, λόγω της συμφόρησης προσφορών των 
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εργαζομένων, σύμφωνα με τους Einav, Farronato, & Levin (Einav, et al., 2016, 

p. 6).  

 Έχουν παρατηρηθεί κάποια ζητήματα αλλοίωσης ανατροφοδοτήσεων και 

αξιολογήσεων στην ODesk. Αναφέρεται πως έχει εντοπιστεί μια αυξητική τάση 

του μέσου όρου βαθμολογίας αξιολογήσεων εργαζομένων στη διάρκεια του 

ζωής της αγοράς (reputation inflation) (Horton & Golden, 2015). Αυτό 

συμβαίνει διότι οι εντολείς διστάζουν πολλές φορές να υποβάλλουν αρνητική 

κριτική, η οποία θα είναι δημοσιοποιημένη ενώ το 20% την ωραιοποιεί επειδή 

είναι δημόσια.  

 

  



64 

 

5.1.2 TaskRabbit.com 

 Το TaskRabbit είναι επίσης, μια ευρέως 

διαδεδομένη διαδικτυακή και mobile ηλεκτρονική 

αγορά. Η εταιρεία ανήκει στις ηλεκτρονικές αγορές 

εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο είναι αρκετά επιτυχημένο και η διάδοση 

του εξαπλώνεται συνεχώς. Οι εταιρείες, σαν το 

TaskRabbit που δραστηριοποιούνται στο μοντέλο αυτό είναι αρκετές και συνεχώς 

αυξάνονται. Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμα μεγάλες εταιρείες, όπως λόγου χάρη η 

BMW, η IBM ακόμα και η Google έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους μοντέλα. 

Ιδρύθηκε το 2008 στην Βοστόνη των ΗΠΑ και η ιδέα της δημιουργήθηκε για να λύσει 

ένα απλό καθημερινό πρόβλημα, την εκτέλεση μιας απλής εργασίας όταν κάποιος δεν 

έχει τον χρόνο, την διάθεση ή τα μέσα να την φέρει εις πέρας. Έτσι δημιουργήθηκε η 

ηλεκτρονική αγορά και μέχρι το φθινόπωρο του 2009 είχε λάβει χρηματοδότηση ενός 

εκατομμυρίου δολαρίων. Τον Ιούνιο του 2010, με την μεταφορά της στο Σαν 

Φρανσίσκο, η εταιρεία αριθμούσε 13 υπαλλήλους και 2000 εγγεγραμμένους 

διαθέσιμους ανθρώπους να προσφέρουν της υπηρεσίες τους. Το 2011 έλαβε επιπλέον 

χρηματοδότηση 18 περίπου εκατομμυρίων. 

Το TaskRabbit έχει παρομοιαστεί με κάτι αντίστοιχο του eBay για εργασίες που 

μπορούν να εκτελεστούν με φυσική παρουσία. Συμφωνά με την εταιρεία, οι 

περισσότεροι χρήστες είναι φοιτητές, μακροχρόνια άνεργοι, συνταξιούχοι, μη 

εργαζόμενες μητέρες, με ηλικίες από 21 έως 72. Κάποια επιπλέον ενδιαφέροντα 

στατιστικά, μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015, για την ηλεκτρονική αγορά είναι (Davies, 

2015): 

 Ο αριθμός των εργαζομένων ήταν παγκοσμίως 30.000 άτομα. 

 Το ποσοστό εργαζομένων που αμείβονται αποκλειστικά από εργασίες στην 

TaskRabbit είναι 10%, οι οποίοι δουλεύουν 5 μέρες την εβδομάδα και εκτελούν 

δύο με τρείς εργασίες την ημέρα κατά μέσο όρο. 

 Στο Λονδίνο τα μηνιαία έσοδα για το 10% των εργαζομένων είναι 3.500 λίρες 

Αγγλίας ενώ ο μέσος όρος εισοδήματος στην συγκεκριμένη πόλη είναι 800 

λίρες. 
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 Ο μέσος όρος ωριαίας αποζημίωσης είναι 40 δολάρια στην Αμερική ή 25 λίρες 

Αγγλίας ενώ ο μέσος όρος συνολικού κόστους μίας εργασίας είναι 100 δολάρια 

ή 65 λίρες Αγγλίας 

5.1.2.1 Επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας και η αναθεώρηση του  

Παρακάτω παρουσιάζεται το επιχειρηματικό μοντέλο που κινεί την ηλεκτρονική αγορά 

και πως αυτό άλλαξε στην πορεία της εταιρείας ώστε να βρεθεί ο βέλτιστος και 

αποδοτικότερος τρόπος για να έρχονται αποτελεσματικά σε επαφή τα δύο εμπλεκόμενα 

μέρη και να συνάπτουν συμφωνία εκτέλεσης μιας εργασίας. 

5.1.2.1.1 Προηγούμενο επιχειρηματικό μοντέλο  

Βασική της λειτουργία είναι να επιτρέπει στους χρήστες της να αναθέτουν εργασίες σε 

άλλους χρήστες που έχουν κάποια ικανότητα ή δεξιότητα. Μέχρι το 2014, η  διαδικασία 

ήταν βασισμένη στο μοντέλο δημοπρασίας. Οι εντολείς δημοσίευαν την εργασία, μαζί 

με την τιμή που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν, και χρησιμοποιώντας τους 

μηχανισμούς αναζήτησης της πλατφόρμας, εντόπιζαν τους εργαζομένους μέσα από το 

«πλήθος εργαζομένων» (όρος που εξηγήθηκε προηγουμένως) που έχουν τα αναγκαία 

μέσα και ικανότητες για την εκτέλεσή της. Από τη μεριά τους οι υποψήφιοι 

διεκδικούσαν την δουλειά, μέσα από ένα ηλεκτρονικό μοντέλο δημοπρασίας 

καταθέτοντας τις προσφορές τους. (TaskRabbit, 2013) 

5.1.2.1.2 Διαπίστωση προβλήματος 

Το 2013 εγγράφηκαν 1.25 εκατομμύρια χρήστες στην αγορά  και ο αριθμός των 

εργαζομένων διπλασιάστηκε σε 25.000. Παρά την θετική πορεία της εταιρείας και την 

αύξηση του μεριδίου αγοράς, οι υπεύθυνοι της εταιρείας διαπίστωσαν ένα πρόβλημα 

στο επιχειρηματικό μοντέλο. Το ποσοστό των ολοκληρωμένων εργασιών που υπήρχαν 

στην πλατφόρμα σταθεροποιήθηκε άρχισε να μειώνεται, όπως και παρατήρησαν ότι οι 

εργασίες λάμβαναν όλο και λιγότερες προσφορές. 

Για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα η εταιρεία αναδιοργάνωσε το προσωπικό της και 

έθεσε ως στόχο την εύρεση της πηγής του προβλήματος μέσα από έρευνα στις 

ανατροφοδοτήσεις χρηστών. Διαπιστώθηκε πως το επιχειρηματικό μοντέλο 

δημοπρασίας, με το οποίο οι πιθανοί εργαζόμενοι καταθέτουν προσφορές για να 
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αναλάβουν μία εργασία, δεν λειτουργούσε σωστά για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Οι 

δημιουργοί των εργασιών είχαν δυσκολία στο να κοστολογήσουν την αρχική τιμή της 

εργασίας τους, με την οποία θα άρχιζαν να καταθέτονται οι προσφορές, αλλά και ότι 

μεσολαβούσε αρκετό διάστημα μέχρι οι πιθανοί εργαζόμενοι να καταθέσουν την 

προσφορά τους. Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι ήταν δυσαρεστημένοι, διότι 

ήταν χρονοβόρα η έρευνα για μία εργασία, κατάλληλη για το προφίλ τους και τις 

προτιμήσεις τους, τη δεδομένη στιγμή (αφορά το πρόβλημα αναζήτησης εργασιών που 

αναλύθηκε παραπάνω). Στατιστικά έδειξαν πως καταναλώνονταν δύο ώρες την 

εβδομάδα στην αναζήτηση διαθέσιμων εργασιών που ταιριάζουν με τις ικανότητες και 

τις ανάγκες των πιθανών εργαζόμενων.  

5.1.2.1.3 Νέο ανάθεσης και επιλογής εργαζομένου  

Έτσι τον Ιούλιο του 2014 το επιχειρηματικό ηλεκτρονικό μοντέλο που ακολουθούσε η 

ηλεκτρονική αγορά TaskRabbit, άλλαξε, απορρίπτοντας το μοντέλο με το οποίο 

εκτελούνται σε αυτό, δημοπρασίες. Το νέο απλούστερο μοντέλο εισάγει δύο τρόπους 

επιλογής και ανάθεσης εργαζομένου, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τον μηχανισμό 

συστάσεων που έχει αναπτύξει η ηλεκτρονική αγορά. Με τον πρώτο τρόπο παρουσιάζει 

και προτείνει στον εντολέα, αφού αυτός περιγράψει την εργασία, τρείς διαθέσιμους 

εργαζομένους, την ωριαία αμοιβή τους, την εμπειρία και τα σχόλια γι’ αυτούς και 

επιτρέπει την απευθείας επιλογή κάποιου από αυτούς (Εικόνα 17).  
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Εικόνα 17 Πρώτο
 
μοντέλο ανάθεσης: παράδειγμα όπου προτείνονται τρείς διαθέσιμοι εργαζόμενοι. 

Μηχανισμός γρήγορης ανάθεσης 

Εάν ο εντολέας δεν είναι ικανοποιημένος με την λίστα των τριών προτεινόμενων 

διαθέσιμων εργαζομένων, τότε ενεργοποιείται το δεύτερο μοντέλο ανάθεσης (Εικόνα 

18). Του δίνεται η επιλογή, η ίδια η ηλεκτρονική αγορά και ο αλγόριθμος του 

μηχανισμού γρήγορης ανάθεσης, να επιλέξει και ενημερώσει κάποιον διαθέσιμο 

εργαζόμενο να αναλάβει την εργασία (TaskRabbit support team, 2015a). Το τελευταίο 

είναι η λύση που αναφέρουν οι Einav, Farronato, & Levin, στο πρόβλημα της 

αναζήτησης και σύνδεσης, η οποία μπορεί να είναι χρονοβόρα διαδικασία, και 

ονοματίζεται ως κεντρικός μηχανισμός άμεσης (ή γρήγορης) ανάθεσης (2016, p. 4). Το 

πρόβλημα της αναζήτησης και σύνδεσης παρουσιάζεται όταν ένας χρήστης αναλώνει 

πολύ χρόνο και κόπο στο να αναζητά πληροφορίες, στο να θέτει παραμέτρους 

αναζήτησης, την θεωρεί δύσκολη διαδικασία ή δεν τον ενδιαφέρει καθόλου ποιος θα 

του παρέχει την υπηρεσία. 
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Εικόνα 18 Δεύτερο μοντέλο επιλογής εργαζομένου: επιλογή "γρήγορης ανάθεσης". 

Αφού ο εντολέας επιλέξει έναν εργαζόμενο, ο τελευταίος ενημερώνεται ότι του έχει 

ζητηθεί να εκτελέσει μία εργασία. Ο εργαζόμενος χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που 

είναι διαθέσιμη στις κινητές συσκευές, μπορεί να διαχειριστεί τις προσκλήσεις που του 

έχουν γίνει, να επικοινωνήσει με τον εντολέα της εργασίας και να συμβουλευτεί το 

ημερολόγιο, που του παρέχεται μέσα στην εφαρμογή, για να καταλήξει εάν αποδεχτεί 

την ανάθεση της εργασίας. Υπάρχει περιορισμός για τον εργαζόμενο ότι πρέπει να 

απαντήσει μέσα σε 30 λεπτά.  

Με την προηγούμενη αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου και την προσθήκη 

εξειδικευμένου αλγορίθμου που εντοπίζει και ταιριάζει χαρακτηριστικά εργασίας με τις 

ικανότητες των διαθέσιμων εργαζομένων (αποτελεί και λύση στα προβλήματα των 

αγορών που αναφέρθηκαν), επέτρεψε στην ηλεκτρονική αγορά, να εισαχθεί τάχιστα 

στην νέα αγορά του Λονδίνου, αυξάνοντας τον αριθμό των χρηστών τρείς φορές πιο 

γρήγορα απ’ ότι σε πόλεις των ΗΠΑ ενώ το ποσοστό των υλοποιημένων εργασιών ήταν 

διπλάσιος στον ίδιο χρόνο σύγκρισης.  

(Newton, 2014; Cullen & Farronato, 2015; Einav, et al., 2016; TaskRabbit support 

team, 2015a; TaskRabbit, 2013) 
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5.1.2.2 Μηχανισμοί διατήρησης εμπιστοσύνης και διευκόλυνσης λήψης 

απόφασης 

5.1.2.2.1 Διαφάνεια και πλήθος πληροφοριών 

Στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική αγορά η διαφάνεια και η ποιότητα των διαθέσιμων 

πληροφοριών παίζει πρωταρχικό ρόλο ώστε να υπάρχει ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύνης 

μεταξύ των εντολέων και των εργαζομένων. Υπάρχουν μηχανισμοί που διασφαλίζουν 

πως οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι αρκετές, ποιοτικές και αληθείς ώστε να 

αποφεύγονται προβλήματα που σχετίζονται με την έλλειψη ποιοτικών πληροφοριών, 

που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη ενότητα.  

Η αγορά έχει μεριμνήσει ώστε κατά την διαδικασία που ένας εντολέας πρέπει να 

επιλέξει έναν υποψήφιο εργαζόμενο να αναλάβει την εργασία του, να είναι  

προσβάσιμες αρκετές, ποιοτικές πληροφορίες ώστε να τον υποβοηθούν στην λήψη της 

απόφασης του. Αναφερόμαστε στο πρώτο μοντέλο ανάθεσης εργασιών με τον οποίο ο 

αλγόριθμος συστάσεων (recommendation system) παρουσιάζει στον εντολέα, αφού 

αυτός περιγράψει την εργασία, τρείς διαθέσιμους εργαζομένους προς επιλογή. Για κάθε 

εργαζόμενο παρουσιάζονται η ωριαία αμοιβή τους, ο μέσος όρος της ικανοποίησης των 

εντολέων που έχει εξυπηρετήσει, το πλήθος εργασιών που έχουν αναλάβει και οι 

κριτικές που τους έχουν γίνει. Επιπλέον εμφανίζονται πληροφορίες όπως ότι ο 

εργαζόμενος έχει ελεγχθεί ως προς την πραγματική του ταυτότητα από υπαλλήλους της 

εταιρείας (μηχανισμός που περιγράφεται αμέσως μετά) και μια ποιοτική μετρική του 

πόσο γρήγορα απαντάει σε ερωτήσεις που του υποβάλλονται (Εικόνα 19). 

Επιπλέον η αγορά έχει καθορίζει συγκεκριμένες οργανωμένες κατηγορίες εργασιών 

ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτικότερη σύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

Συναντάται στην διαδικασία δημιουργίας μίας νέας εργασίας από τον εντολέα όπως 

φαίνεται στην εικόνα Εικόνα 19, στην πρώτη απεικόνιση της εφαρμογής. Εκεί ο 

εντολέας επιλέγει κατηγορία εργασίας που θα δημιουργήσει  όπως υπηρεσίες που 

αφορούν παράδοση αγαθών, αναγκαίες υπηρεσίες κατά την διάρκεια μετακόμισης, 

υπηρεσίες καθαρισμού, επισκευές ή υπηρεσίες σχετικές με την οργάνωση εκδηλώσεων 

(TaskRabbit support team, 2016c). Οι προηγούμενες κατηγορίες έχουν και 

υποκατηγορίες που υποβοηθούν περαιτέρω την οργάνωση και την τάξη μέσα στην 

αγορά. Το χαρακτηριστικό αυτό των οργανωμένων κατηγοριών εργασιών αναφέρεται 
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ως η δημιουργία υπό-αγορών (submarkets) (Agrawal, et al., 2013, p. 22) και ως 

διαδικασία ομογενοποίησης ή τυποποίησης εργασιών (standardization) (Cullen & 

Farronato, 2015, pp. 4, 61). Με αυτό το χαρακτηριστικό παρέχονται εκείνες οι 

πληροφορίες ώστε η αναζήτηση και το σύστημα συστάσεων της αγοράς να λειτουργεί 

καλύτερα αφού προτείνονται κατάλληλοι εργαζόμενοι που μπορούν να ικανοποιήσουν 

τις ανάγκες των εντολέων, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να εντοπίζουν με λιγότερο 

κόστος εργασίες για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Επιτυγχάνεται δηλαδή 

αποδοτικότερη σύνδεση των εμπλεκομένων όπως αναφέρουν και οι Cullen & Farronato 

(2015, p. 4) 

   

  

Εικόνα 19 Αποσπάσματα οθονών στην εφαρμογή TaskRabbit, για κινητές συσκευές. 
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Στην εικόνα Εικόνα 19 παρουσιάζονται αποσπάσματα οθονών από την διαδικασία 

επιλογή εργαζομένου στην εφαρμογή TaskRabbit για κινητές συσκευές. Ειδικότερα 

στην: 

 1
η
 εικόνα: ο εντολέας επιλέγει κατηγορία στην οποία θα δημιουργήσει την 

εργασία του.  

 2
η
 εικόνα: ο εντολέας μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις θέτει τις 

λεπτομέρειες της εργασίας. 

 3
η
, 4

η
, 5

η
 εικόνα: σύμφωνα με το πρώτο

 
μοντέλο ανάθεσης παρουσιάζονται 

τρείς διαθέσιμοι εργαζόμενοι προς επιλογή, μαζί με τα στοιχεία τους, τον 

μέσο όρο της ικανοποίησης των εντολέων που έχει εξυπηρετήσει, την 

ωριαία αποζημίωση τους και τις ανατροφοδοτήσεις τους. Σημειώνεται πως 

εάν ο εντολέας δεν είναι ευχαριστημένος από τις προτάσεις διαθέσιμων 

εργαζομένων  του αλγορίθμου της εφαρμογής τότε του εμφανίζεται το 

δεύτερο μοντέλο ανάθεσης της Εικόνα 18. 

5.1.2.2.2 Έλεγχος λογαριασμού εργαζομένου 

Η λίστα των εργαζομένων αποτελεί εγκεκριμένο δίκτυο υποψηφίων, που έχουν 

ελεγχθεί για τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους από υπαλλήλους της TaskRabbit, 

έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των εμπλεκόμενων μερών σε αυτό. Όσοι 

εργαζόμενοι θέλουν να γίνουν μέλη του TaskRabbit, θα πρέπει αρχικά να εγγραφούν 

στην αγορά χρησιμοποιώντας την πολύ λεπτομερή διαδικασία υποβολής στοιχείων της 

ηλεκτρονικής αγοράς. Πρέπει να υποβάλουν ένα βιογραφικό σε μορφή βίντεο, την 

ταυτότητα τους, λογαριασμό τράπεζας και μέσα από ελέγχους, ερωτήσεις και δοκιμές 

της εταιρείας, να μπουν στη λίστα των υποψήφιων βοηθών. Ο έλεγχος της εταιρείας 

στα προφίλ των εργαζομένων είναι τόσο ενδελεχής που εκτελούνται και προσωπικές 

συνεντεύξεις με υπαλλήλους της TaskRabbit, αλλά και επαληθεύσεις ποινικού μητρώου 

και εκτέλεσης άλλων ειδών εγκλημάτων (TaskRabbit support team, 2016a). 

Για τους εντολείς είναι απαραίτητη η εισαγωγή τραπεζικής κάρτας για να γίνονται οι 

πληρωμές στο όνομα του. Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται η ταυτότητα του και 

αποφεύγεται και η δημιουργία πολλαπλών  λογαριασμών από τους χρήστες, οι οποίοι 

εσκεμμένα μπορεί να δημιουργήσουν για να ακυρώσουν αρνητική φήμη του προφίλ 

τους. (Hirth, et al., 2012; Curtis, 2014) 
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5.1.2.2.3 Μηχανισμός ασφάλισης εργασιών και πληρωμών 

Κάθε εργασία είναι εγγυημένη και στην περίπτωση που συμβεί ατυχές γεγονός, ισχύει η 

παροχή χρηματικής αποζημίωσης μέχρι ένα εκατομμύριο δολάρια. Στην όλη διαδικασία 

συμμετέχει ασφαλιστικός οργανισμός ως εγγυητής. Το ποσό φαντάζει μεγάλο αλλά 

παρέχει ασφάλεια στα εμπλεκόμενα μέρη και είναι μέθοδος να καμφθούν τυχόν 

ανησυχίες τους και να εδραιώνεται η εμπιστοσύνη στην ηλεκτρονική αγορά. 

Αναφέρεται πως το χρηματικό ποσό αφορά και τα δύο εμπλεκόμενα μέρη και 

προσφέρεται αναλόγως στις περιπτώσεις που υπάρξει καταστροφή της περιουσίας του 

εντολέα, τραυματισμός κάποιου, ή απώλεια/κλοπή αντικειμένου κατά την διάρκεια 

εκτέλεσης της εργασίας. Για κάθε απώλεια/κλοπή αντικειμένου μπορεί να επιστραφεί 

ποσό μέχρι δέκα χιλιάδες δολάρια. Παρέχονται επίσης λεπτομερείς ηλεκτρονικές 

φόρμες για την επικοινωνία των μελών με υπαλλήλους της εταιρείας, που λειτουργούν 

ως ενδιάμεσοι για την διευθέτηση σχετικού ζητήματος. (TaskRabbit Trust and Safety 

team, 2015) 

Αντίστοιχα η υπηρεσία διευθέτησης διαφωνιών της αγοράς μπορεί να βοηθήσει στην 

εξεύρεση μίας λύσης στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο ζήτημα με την ολοκλήρωση 

και πληρωμή του εργαζομένου από τον εντολέα. Η αποζημίωση του εργαζομένου 

γίνεται με πληρωμή μέσω της πιστωτικής κάρτας που έχει εισάγει κατά την εγγραφή 

του ο εντολέας. Η αγορά χρεώνει το ποσό που ζήτησε ό εργαζόμενος 24 ώρες μετά την 

ολοκλήρωση της εργασίας από τον εργαζόμενο. Στο διάστημα 24 ωρών ο εντολέας 

ελέγχει και επιβεβαιώνει ότι η εκτέλεση έγινε σωστά χωρίς, ατυχίες και προβλήματα 

και το δηλώνει στο σύστημα και έτσι το σύστημα μεταφέρει τα την αποζημίωση στον 

λογαριασμό του εργαζόμενου. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει διαφωνία και δεν 

μπορεί να επιλυθεί με την προσωπική επικοινωνία των δύο εμπλεκομένων τότε τους 

παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν στην εταιρεία ηλεκτρονικό αίτημα για 

διευθέτηση του ζητήματος με την βοήθεια υπαλλήλου της αγοράς. 

Πρέπει να σημειωθεί πως όταν ο εντολέας αποζημιώνει έναν εργαζόμενο, στο ποσό 

εμπεριέχεται και ένα 5% το οποίο χρηματοδοτεί, όπως αναφέρει η εταιρεία, το κόστος 

για την λειτουργία των μηχανισμών εδραίωσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας της 

ηλεκτρονική αγοράς. Δηλαδή αντιστοιχεί στο κόστος για την κάλυψη αποζημιώσεων 

που αναφέρθηκαν προηγουμένως, κόστος λειτουργίας της ομάδας υποστήριξης της 

εταιρείας που ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα βοήθειας των χρηστών, και στο 
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κόστος για την υποστήριξη μηχανισμών που ελέγχουν και πιστοποιούν την ποιότητα 

των διαθέσιμων εργαζομένων. (TaskRabbit support team, 2015b) 

5.2 Υποδειγματικά χαρακτηριστικά και μηχανισμοί  και 

προτεινόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις  

Μετά την παρουσίαση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ηλεκτρονικές αγορές 

ανάθεσης εργασιών και των τρόπων που τα αντιμετωπίζουν και μετά την καταγραφή 

της λειτουργίας των επιχειρηματικών περιπτώσεων του ODesk και του TaskRabbit 

προτείνονται εκείνες οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά, που συμβάλουν στην 

επιτυχημένη λειτουργία των αγορών ηλεκτρονικής ανάθεσης εργασιών.  

Στην συγκεκριμένη ενότητα απαντώνται τα παρακάτω ερωτήματα: 

 Ποιοι είναι εκείνοι οι μηχανισμοί και τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται 

στις δύο αγορές και συνεισφέρουν στην διατήρηση ή αύξηση της απόδοσης 

αυτών, συμβάλλοντας στην εδραίωση εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων 

μερών και στην βοήθεια στην λήψη απόφασης; 

 Ποιοι από τους προηγούμενους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά μπορούν να 

ενταχθούν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ηλεκτρονικής αγορά ανάθεσης 

εργασιών; 

 Ποιες είναι οι επιχειρηματικές προδιαγραφές και απαιτήσεις υψηλού επιπέδου 

που καθιστούν την σχεδίασης της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής αγορά, 

υλοποιήσιμη και αξιολογήσιμη; 

Η συλλογή των ωφέλιμων χαρακτηριστικών και μηχανισμών προτείνονται να υπάρχουν 

σε μια παρόμοια υλοποίηση ηλεκτρονικής αγοράς, έτσι ώστε να είναι αυξημένες οι 

πιθανότητες βιωσιμότητας αυτής. Αν αποφασίσει κάποιος να δημιουργήσει και να 

επενδύσει σε μία τέτοια αγορά πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τον σχεδιασμό της 

αγοράς και πως θα λειτουργεί η πλατφόρμα που την εξυπηρετεί. 

Κύρια πρόκληση για όλες τις αγορές είναι η εγκαθίδρυση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης 

ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν γνωρίζουν 

πως η αγορά θα λειτουργήσει για να ολοκληρώσουν τον σκοπό τους και πως θα τους 

προστατέψει από τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν. Η ύπαρξη περιβάλλοντος 
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εμπιστοσύνης καθιστά μία ηλεκτρονική αγορά ελκυστική για να την χρησιμοποιούν τα 

εμπλεκόμενα μέρη, διατηρεί και βελτιώνει την φήμη της και εν τέλει να κερδίζει 

μερίδιο αγοράς (Buyukozkan, 2004). Η δημιουργία εμπιστοσύνης δεν είναι εύκολη 

διαδικασία, χρειάζεται μεγάλη επένδυση σε μηχανισμούς, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες 

λειτουργούν αποδοτικά στις διαδικτυακές αγορές όπως το eBay (Horton & Zeckhauser, 

2016). Οι δημιουργοί της αγοράς πρέπει να μεριμνούν για την ύπαρξη εμπιστοσύνης 

και να εφαρμόζουν πρακτικές όπως εφαρμόζονται στις επιχειρηματικές περιπτώσεις 

ODesk και TaskRabbit που περιεγράφηκαν και αποτελούν τα πρότυπα για οποιαδήποτε 

παρόμοια υλοποίηση στον τομέα των ηλεκτρονικών αγορών ανάθεσης εργασιών.  

Παρακάτω καταγράφονται οι χρήσιμοι μηχανισμοί που συλλέχτηκαν από την 

παρουσίαση και την εκτενή ανάλυση στις προηγούμενες ενότητες, επιλύουν που 

αντιμετωπίζουν οι αγορές γενικά, υλοποιούνται από τις επιχειρηματικές περιπτώσεις 

και συμβάλλουν θετικά στην απόδοση μιας ηλεκτρονικής αγοράς εργασιών και στην 

πλαισίωση της με αίσθημα εμπιστοσύνης. Παράλληλα εξάγονται και παρουσιάζονται οι 

επιχειρηματικές προδιαγραφές και απαιτήσεις.  

Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές έχουν ως χρήστες τους παρακάτω (actors): 

 παροχείς υπηρεσιών ή αλλιώς εργαζόμενοι όπως αναφέρονται στις 

προηγούμενες ενότητες της εργασίας. Στην βιβλιογραφία αναφέρονται ως 

πωλητές, sellers, workers. 

 εντολείς εργασιών που ζητούν την εκτέλεση εργασιών και αγοράζουν υπηρεσίες 

και αναφέρονται από την βιβλιογραφία ως αγοραστές, buyers, employers  

 εκπρόσωποι της εταιρείας 

5.2.1 Ύπαρξη πλήθους  ποιοτικών και επαληθευμένων  πληροφοριών  

Η ύπαρξη πλήθους ποιοτικών πληροφοριών που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 

είναι σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διευθετείται από την ηλεκτρονική 

αγορά. Αυτές οι διαθέσιμες πληροφορίες για τα εμπλεκόμενα μέρη χρησιμοποιούνται 

αποδοτικά για να έρθουν σε επαφή οι δύο πλευρές σε μικρότερο χρόνο και να 

ολοκληρώσουν τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα της αγοράς 

(Einav, et al., 2016, p. 4).    
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Αναφέρεται πως και η παραμικρή πληροφορία μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις 

στην εμπιστοσύνη που δημιουργείται για το προφίλ ενός εργαζομένου ώστε αυτός να 

επιλέγεται (Agrawal, et al., 2013, p. 4). Δηλαδή με τις σωστές πληροφορίες 

λαμβάνονται σωστές αποφάσεις (λήψη απόφασης) και αποφεύγεται ότι δεν θα γίνουν 

και από τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, ανεπιθύμητες, ατυχείς επιλογές (adverse 

selections) και δεν θα ισχύσει ο ηθικός κίνδυνος ή βλάβη (moral hazard) που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως (Horton & Zeckhauser, 2016; Horton & Golden, 2015). Οι 

διαθέσιμες πληροφορίες πρέπει να είναι ποιοτικές, σωστά οργανωμένες και 

επαληθευμένες (Agrawal, et al., 2013, p. 19) στο σύστημα και σε τέτοια ποσότητα που 

θα οδηγούν στην λήψη σωστής απόφασης μέσω μηχανισμών που θα επιτρέπουν:  

 ένα εμπλεκόμενο μέρος να αποφασίσει μόνο του για την επιλογή του 

αξιολογώντας τες, για το αν ικανοποιούν τις ανάγκες του (ατομική ελεύθερη 

επιλογή για λήψη απόφασης). (Einav, et al., 2016, p. 5) 

 την χρήση τους από το σύστημα συστάσεων (recommendation system) το οποίο 

υποβοηθά το άτομο να λάβει απόφαση με εξατομικευμένες προτάσεις ή 

αποφασίζει το ίδιο αλγοριθμικά για την σύνδεση των εμπλεκόμενων μερών. 

(Horton, 2015b) 

 την χρήση τους από το σύστημα αναζήτησης ως επιλογές κριτηρίων που 

παραμετροποιούν αναζητήσεις (search refining) και πετυχαίνουν 

αποτελεσματική προβολή και ταξινόμηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης. 
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Εικόνα 20 Το χαρακτηριστικό της ύπαρξης επαληθευμένων, ποιοτικών και στην σωστή ποσότητα 

πληροφοριών ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους μηχανισμούς της. 

Μετά από την σχετική έρευνα που έγινε στην βιβλιογραφία και στην μελέτη 

επιχειρηματικών περιπτώσεων μπορούν να συγκεντρωθούν οι παρακάτω πληροφορίες  

που πρέπει να διατίθενται στην πλατφόρμα για να εμφανιστούν στα εμπλεκόμενα μέρη 

ως κριτήρια λήψης προσωπικής απόφασης και να χρησιμοποιηθούν από τους 

μηχανισμούς συστάσεων και αναζήτησης: 

 Ιστορικό εργασιών που έχουν εκτελεστεί 

 Επίπεδο εμπειρίας και επαγγελματισμού και απόδοσης 

 Λίστα ικανοτήτων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι 

 Πιθανές πιστοποιήσεις των προηγούμενων ικανοτήτων 

 Μέσος όρος των αξιολογήσεων των ανατροφοδοτήσεων στα προφίλ των 

χρηστών 

 Λίστα με τις κριτικές και τα σχόλια που έχουν υποβληθεί 

 ωριαία αποζημίωση εργαζομένου εάν η αγορά υποστηρίζει αυτό το μοντέλο 

διαμόρφωσης τιμών 
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 πληροφορίες σχετικές με τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων 

μερών 

5.2.1.1 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου: 

 Ο εντολέας πρέπει να μπορεί να δει το προφίλ των εργαζομένων που έχουν 

καταθέσει αίτηση για να αναλάβουν την εκτέλεση της εργασίας του και 

λεπτομέρειες όπως το ιστορικό εργασιών τους, την εμπειρία τους, τις ικανότητές 

τους, τον μέσο όρο αξιολογήσεων, τις κριτικές για τις προηγούμενες 

παρεχόμενες υπηρεσίες, την ωριαία αποζημίωσή του, την ταχύτητα 

επικοινωνίας με εντολείς. 

 Ο εντολέας πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί με τον διαθέσιμο πάροχο 

υπηρεσίας πριν την τελική επιλογή του. 

 Ο εντολέας πρέπει να μπορεί να επιλέγει εργαζόμενο και να αναθέτει την 

παροχή υπηρεσίας μέσα από την σελίδα του προφίλ του εργαζόμενου. 

 Ο εργαζόμενος πρέπει να μπορεί να δει το προφίλ του εντολέα που του 

προσέφερε εργασία, το ιστορικό των εργασιών που ζήτησε και ολοκληρώθηκαν, 

τον μέσο όρο των αξιολογήσεων που του έχουν γίνει και τα σχόλια των 

εργαζομένων με τους οποίους συνεργάστηκε. 

5.2.2 Μηχανισμοί  διαχείρισης «φήμης» (Reputation systems) 

Οι προηγούμενες πληροφορίες πρέπει παρέχονται μέσα από μηχανισμούς που 

εξακριβώνουν την ακρίβεια και την ποιότητα τους και εν τέλει να καθορίζουν την 

συνολική φήμη ενός εμπλεκομένου. Με τον όρο μηχανισμός διαχείρισης φήμης 

εννοούμε όλους τους τρόπους με τους οποίους καθορίζονται τα στοιχεία στο προφίλ 

ενός εμπλεκόμενου μέρους, η απόδοση του και ορίζεται η επιτυχία του στην 

συγκεκριμένη αγορά, ώστε αυτά τα στοιχεία να γίνονται μεταβλητές για την λήψη 

αποφάσεων. Η προηγούμενη λίστα, που παρουσιάστηκε, με τις πληροφορίες που πρέπει 

να είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική αγορά και αφορούν ένα εμπλεκόμενο μέρος, 
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πρέπει να δημιουργείται από πληροφορίες, επαληθευμένες και οργανωμένες και να 

ορίζουν την φήμη του εμπλεκομένου.  

 

Εικόνα 21 Ο μηχανισμός «φήμης» και τα συστήματα που χρησιμοποιεί ώστε καθορίζεται το προφίλ 

παρόχου υπηρεσιών. 

5.2.2.1 Έλεγχος λογαριασμού χρηστών 

Πρωταρχικά θα πρέπει κατά την εγγραφή ενός εργαζομένου στην ηλεκτρονική αγορά 

να ζητούνται πιστοποιητικά ταυτοποίησης για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του. Η 

διαδικασία υποβολής στοιχείων πρέπει να είναι λεπτομερής ενώ η ταυτοποίηση με 

αυθεντική ταυτότητα πρέπει να διενεργείται ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 

διαφορετικών λογαριασμών από το ίδιο άτομο που έχουν στόχο την αφαίρεση πιθανών 

αρνητικών στοιχείων στο προφίλ του (αρνητική φήμη). Επίσης η διαδικασία 

εξακρίβωσης μπορεί να περιλαμβάνει την κατάθεση ενός μικρού βίντεο ή την 

πραγματοποίηση διαδικτυακής συνέντευξης μεταξύ του εμπλεκομένου και 

αντιπροσώπου της αγοράς ή την εκτέλεση δοκιμασιών μέσω διαδικτύου για να 

πιστοποιηθούν οι ικανότητες του ατόμου ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις 

της αγοράς.  

Επιπλέον για την διατήρηση καλής ποιότητας εργαζομένων που έχουν τις δυνατότητες 

και τις ικανότητες να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες είναι σημαντικό να 

διενεργούνται συστηματικοί και περιοδικοί έλεγχοι σε λογαριασμούς εργαζομένων, των 
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οποίων το ιστορικό τους χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση, αρνητικές κριτικές ή 

αρκετές διενέξεις άλλα μέλη της αγοράς, δηλαδή έχουν αρνητική φήμη. 

Ο μηχανισμός ελέγχου παρουσιάζεται και στις δύο επιχειρηματικές περιπτώσεις που 

περιεγράφηκαν και αναλύεται από τους (Einav, et al., 2016)  

 

Εικόνα 22 Εργαλεία για τον έλεγχο των λογαριασμών των εργαζομένων στην αγορά. 

5.2.2.2 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου: 

 Ο εργαζόμενος κατά την εγγραφή του στην αγορά πρέπει να μπορεί να 

υποβάλλει πιστοποιητικά  επαλήθευσης της ταυτότητάς του, πέρα από τα 

προσωπικά στοιχεία του, τους τρόπους επικοινωνίας και τα στοιχεία τραπεζικού 

λογαριασμού. 

 Ο εργαζόμενος μπορεί να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει διαδικτυακά τεστ-

δοκιμασίες ώστε να πιστοποιηθούν και να αξιολογηθούν οι ικανότητές του. 

 Ο εκπρόσωπος της αγοράς μπορεί να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει 

συνέντευξη και να έρθει σε επικοινωνία με τους εργαζομένους που κάνουν 

αίτηση εγγραφής ή είναι ήδη εγγεγραμμένοι. 
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 Ο εκπρόσωπος της αγοράς θα πρέπει να έχει πρόσβαση για να μπορεί να ελέγχει 

τα έγγραφα και τις πληροφορίες που έχει υποβάλλει κάποιος χρήστης στην 

πλατφόρμα. 

  Ο εκπρόσωπος της αγοράς μπορεί να έχει την δυνατότητα να δει στατιστικά 

στοιχεία και αναφορές με λίστα εργαζομένων με ιστορικό που χαρακτηρίζεται 

από χαμηλή απόδοση, αρνητικές κριτικές ή διενέξεις άλλα μέλη της αγοράς. 

5.2.2.3 Σύστημα ανατροφοδοτήσεων και κριτικών (feedback mechanism) 

Επιπλέον μηχανισμός για να εισάγονται στην αγορά, οργανωμένα και σωστά οι 

πληροφορίες, σχετικά με την  συνολική απόδοση ενός εμπλεκομένου, είναι η ύπαρξη 

ενός αποδοτικού συστήματος ανατροφοδοτήσεων και κριτικών. Με τον μηχανισμό 

αυτόν καταγράφεται η αποδοτικότητά και η προηγούμενη εμπειρία ενός εργαζομένου, η 

οποία είναι εξαιρετικό μέσο πρόβλεψης για την αναμενόμενη ποιότητα του 

παραδιδόμενου αποτελέσματος (Horton & Golden, 2015), εάν ο εργαζόμενος 

προσληφθεί από τον εντολέα της εργασίας. Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα να 

προσθέσει ένα εμπλεκόμενο μέρος την κριτική του για ένα άλλο, όσον αφορά την 

εμπειρία που είχε, σε μορφή βαθμολογίας (rating) σε συγκεκριμένη κλίμακα και σε 

μορφή σχολίων.  

Σημειώνεται πως είναι θετικό να υποβάλλονται αξιολογήσεις με κριτήρια όπως οι 

ικανότητες, η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, η διαθεσιμότητα και η τυπικότητα σε 

τήρηση προθεσμιών, η επικοινωνία και η ποιότητα συνεργασίας, όπως φαίνονται στην 

εικόνα Εικόνα 14. Έτσι θα υπολογίζεται αυτόματα ο συνολικός μέσος όρος απόδοσης, 

θα είναι διαθέσιμο το ιστορικό των κριτικών  που θα χρησιμοποιούνται ως μέσο λήψης 

αποφάσεων και ως μία μεταβλητή σύστημα προτάσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως οι 

ανατροφοδοτήσεις, τα σχόλια και οι βαθμολογίες δεν θα πρέπει να μπορούν να 

αλλοιωθούν και να αλλάξουν από το άτομο στο οποίο απευθύνονται. Έτσι εγγυάται η 

σωστή και οργανωμένη διάθεση των πληροφοριών στις ανατροφοδοτήσεις προς τους 

ενδιαφερόμενους για να βοηθούν στην αξιολόγηση. 

5.2.2.4 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου: 
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 Ο εντολέας θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή την παροχή 

υπηρεσίας, να μπορεί να υποβάλλει κριτική σε μορφή κειμένου, για την 

υπηρεσία και για τον παροχέα 

 Ο εντολέας θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ανατροφοδοτήσεις για τον 

εργαζόμενο, με την μορφή βαθμολόγησης σε συγκεκριμένη κλίμακα, για 

συγκεκριμένα κριτήρια: για τις ικανότητες, τη ποιότητα παρεχόμενων 

υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα και την τυπικότητα σε τήρηση προθεσμιών, την 

επικοινωνία και την ποιότητα συνεργασίας. 

 Ο εργαζόμενος θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή την παροχή 

υπηρεσίας, να έχει την δυνατότητα να υποβάλλει κριτική σε μορφή κειμένου για 

την εμπειρία του από την συνεργασία του με τον εντολέα της εργασίας. 

 Ο εργαζόμενος θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ανατροφοδοτήσεις για τον 

εντολέα, με την μορφή βαθμολόγησης σε συγκεκριμένη κλίμακα, για 

συγκεκριμένα κριτήρια: την τυπικότητα στις υποχρεώσεις, την επικοινωνία και 

την ποιότητα συνεργασίας. 

 Το σύστημα δεν θα πρέπει να επιτρέπει αλλαγές στις ανατροφοδοτήσεις, τα 

σχόλια και τις βαθμολογίες από το άτομο στο οποίο απευθύνονται. 

 Ο εντολέας και ο εργαζόμενος θα μπορούν να δουν τον μέσο όρο αξιολόγησης 

για συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εργασία, τις αξιολογήσεις τους σε 

συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης για την συγκεκριμένη εργασία και τον 

συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας του λογαριασμού τους για όλες τις εργασίες. 

5.2.3 Μηχανισμοί αποτελεσματικής αναζήτησης  

Με την μελέτη των επιχειρηματικών περιπτώσεων παρατηρείται πως η υλοποίηση μας 

ηλεκτρονικής αγοράς ανάθεσης εργασιών θα πρέπει να παρέχει τεχνικές μεθόδους 

αποτελεσματικής αναζήτησης και σύνδεσης των εμπλεκόμενων μερών. Είναι μία πολύ 

σημαντική διαδικασία που πρέπει να υπάρχει στην πλατφόρμα που υποστηρίζει την 

αγορά αφού πρέπει να χρησιμοποιούνται οργανωμένα, πολλών ειδών πληροφορίες και 

κριτήρια, ώστε να εξάγονται και να προβάλλονται σχετικά αποτελέσματα, που 

ενδιαφέρουν τον χρήστη, από τα οποία θα οδηγηθεί ένα εμπλεκόμενο μέρος στην λήψη 

μίας απόφασης. Η απόφαση υποβοηθάται και με την δυνατότητα να αποθηκεύει ο 

χρήστης ένα αποτέλεσμα, εάν τον ενδιαφέρει για τον στόχο του, για μελλοντική 

αναφορά σε αυτό (όπως παρουσιάζεται στην εικόνα Εικόνα 8). Τη διαδικασία, οι Einav, 

et al. (2016) την ονομάζουν συγκεκριμένη και κατατοπιστική διαδικασία αναζήτησης 
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(streamlined and informative search process) που οδηγεί με τις κατάλληλες, 

οργανωμένες πληροφορίες στην ατομική απόφαση. Πρέπει η αναζήτηση να εκτελείται 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στο σύστημα και αφορούν 

τα εμπλεκόμενα μέρη, να μπορούν να εισάγονται οι ανάγκες, οι προτιμήσεις ή οι 

διαθέσεις των ανθρώπων  που αναζητούν εκείνη την στιγμή την δεδομένη στιγμή 

οργανωμένα και εύκολα, ως επιλογές κριτηρίων, να παραμετροποιούν την αναζήτηση.  

5.2.3.1 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου:  

 Ο εντολέας και ο εργαζόμενος θα πρέπει να εκτελούν αναζητήσεις με βάση τα 

παρακάτω κριτήρια και παραμέτρους: 

o την κατηγορία της υπηρεσίας-εργασίας. 

o τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας εργασίας ή την 

παροχή μίας υπηρεσίας. 

o την εμπειρία του εμπλεκόμενου μέρους, δηλαδή είτε με βάση τον αριθμό 

εργασιών που έχει δημιουργήσει ένας εντολέας αν η αναζήτηση 

εκτελείται από εργαζόμενο που ερευνεί διαθέσιμες εργασίες, είτε με 

βάση τον αριθμό ολοκληρωμένων εργασιών του εργαζομένου εάν την 

αναζήτηση την εκτελεί ο εντολέας.  

o Τον μέσο όρο απόδοσης και ανατροφοδότησης των παρόχων υπηρεσίας 

αλλά και των δημιουργών εργασίας. 

o τον διαθέσιμο προϋπολογισμό που διαθέτει ο εντολέας εργασία ή με τον 

οποίο επιθυμεί να αποζημιωθεί ο εργαζόμενος. 

 Οι εντολείς θα πρέπει να μπορούν να δουν στην λίστα αποτελεσμάτων μια 

συνοπτική περιγραφή για κάθε εργαζόμενο που επιστρέφεται ως αποτέλεσμα 

αναζήτησης. Θα πρέπει να παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία: περιγραφή προφίλ, 

ικανότητες, ενδιαφερόμενες κατηγορίες εργασιών-υπηρεσιών, ωριαία 

αποζημίωση, μέσος όρος αξιολογήσεων, αριθμός ολοκληρωμένων εργασιών, 

συνολικές ώρες εργασίας, τοποθεσία εργασίας. 
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 Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ταξινομούν την λίστα 

αποτελεσμάτων με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

προδιαγραφή. 

 Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν ένα 

αποτέλεσμα (οι εντολείς έναν πιθανό εργαζόμενο ενώ οι εργαζόμενοι μια 

εργασία), εάν τους ενδιαφέρει, για μελλοντική αναφορά σε αυτό. 

5.2.3.2  Δημιουργία οργανωμένων κατηγοριοποιήσεων υπηρεσιών 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που συναντήθηκε στις επιχειρηματικές περιπτώσεις και 

αναφέρεται στην βιβλιογραφία είναι η δημιουργία οργανωμένων κατηγοριών εργασιών 

ή υπηρεσιών που προσφέρονται. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρθηκε ως διαδικασία 

ομογενοποίησης εργασιών ή τυποποίησης εργασιών (standardization) (Cullen & 

Farronato, 2015, pp. 4, 61).  

Αυτή η κατηγοριοποίηση οργανώνει το πλήθος των υπηρεσιών-εργασιών που υπάρχουν 

και επιτυγχάνουν αποδοτικότερη σύνδεση μεταξύ των εμπλεκομένων (Cullen & 

Farronato, 2015, p. 4). Το χαρακτηριστικό είναι σημαντικό εάν η ηλεκτρονική αγορά θα 

υποστηρίζει πολλών ειδών υπηρεσίες-εργασίες και χρησιμοποιείται από τον μηχανισμό 

της αναζήτησης. Με σωστές οργανωμένες κατηγορίες ο μηχανισμός αναζήτησης 

λειτουργεί σωστά και για τους εντολείς και για τους παρόχους, αφού οι πρώτοι μπορούν 

ευκολότερα να βρίσκουν σχετικούς διαθέσιμους παρόχους υπηρεσιών με σχετικές 

ικανότητες ενώ οι δεύτεροι να εντοπίζουν με λιγότερο κόστος εργασίες για να παρέχουν 

τις υπηρεσίες τους. Για την αποδοτικότερη αναζήτηση και σύνδεση των εμπλεκόμενων 

μερών συνιστάται και η σωστή οργάνωση και η τυποποίηση των κατηγοριών των 

εργασιών.  

Το χαρακτηριστικό των τυποποιημένων εργασιών χρησιμοποιείται κατά την διαδικασία 

δημιουργίας μίας νέας εργασίας (όπως στην Εικόνα 19) όπου ο εντολέας εργασίας 

παρακινείται να εντάξει την εργασία του σε συγκεκριμένη κατηγορία. Επίσης 

χρησιμοποιείται και από τον μηχανισμό αναζήτησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 

Εικόνα 9 κατά την μελέτη των επιχειρηματικών παραδειγμάτων. Στην Εικόνα 23 

παρουσιάζεται ο μηχανισμός αναζήτησης και σύνδεσης, ο οποίος χρησιμοποιεί το 

σύστημα συστάσεων και χρησιμοποιεί σωστή οργάνωση και η τυποποίηση των 
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κατηγοριών των εργασιών για να να προβάλλει προτάσεις διαθέσιμων εργασιών προς 

επιλογή ή διαθέσιμων παρόχων υπηρεσίας προς επιλογή. 

 

Εικόνα 23 Μηχανισμός αναζήτησης και σύνδεσης. Χρησιμοποιεί το σύστημα συστάσεων και 

χρησιμοποιεί σωστή οργάνωση και τυποποίηση κατηγοριών εργασιών για εξαγωγή αποτελεσμάτων. 
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5.2.3.3 Προδιαγραφές  

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου, που σχετίζονται με την ύπαρξη οργανωμένων και τυποποιημένων 

κατηγοριοποιήσεων εργασιών: 

 Ο εντολέας θα πρέπει κατά την διάρκεια δημιουργίας μιας νέας εργασίας ή 

του αιτήματος του για να του παρασχεθεί μια υπηρεσία, να του ζητείται από 

τον σύστημα να εντάξει την εργασία-υπηρεσία σε κάποια συγκεκριμένη 

κατηγορία που   εμφανίζονται ως επιλογές καθορισμένες από την αγορά. 

 Ο εντολέας πρέπει να έχει την δυνατότητα κατά την αναζήτηση, να 

καθορίζει την κατηγορία εργασιών-υπηρεσιών, και να επιστρέφονται ως 

αποτελέσματα, σχετικοί διαθέσιμοι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται για τις 

επιλεγμένες κατηγορίες. 

 Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει την δυνατότητα κατά την αναζήτηση 

διαθέσιμων, να καθορίζει την κατηγορία εργασιών-υπηρεσιών που επιθυμεί 

να του επιστραφούν αποτελέσματα. 

5.2.4 Σύστημα συστάσεων  και προτάσεων (Recommendation system) 

Η αγορά που θα υλοποιηθεί πρέπει να επενδύσει στην δημιουργία ενός συστήματος 

συστάσεων και προτάσεων για να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαδικασία σύνδεσης 

και επαφής των εμπλεκόμενων μερών. Είναι σημαντικό να επιλεγεί σε μία καινούργια 

υλοποίηση ηλεκτρονικής αγοράς αφού έχει μελετηθεί πως με την παροχή 

εξατομικευμένων προτάσεων από έναν τέτοιον μηχανισμό, ο ρυθμός σύνδεσης 

εμπλεκομένων μερών βελτιώνεται κατά 10% σε παρόμοια αγορά (Fradkin, 2015). Η 

ίδια διαπίστωση, δηλαδή ότι με τις αλγοριθμικές συστάσεις επιτυγχάνεται βελτίωση 

στην ποιότητα και στην ποσότητα  «συνδέσεων» των εμπλεκόμενων μερών, 

παρουσιάζεται και στα αποτελέσματα της έρευνας του Horton (2015b). Η σύνδεση και 

η επαφή βελτιώνεται επειδή υποβοηθούνται οι εντολείς και οι παροχείς υπηρεσιών να 

λάβουν  την σωστή απόφαση, μέσω των προτάσεων που παρέχονται από τον αλγόριθμο 

συστάσεων, κάτι που μειώνει το κόστος αναζήτησης (Agrawal, et al., 2013, p. 20).  

Η χρήση του μηχανισμός συστάσεων έχει αναφερθεί στην ενότητα που παρουσιάζονται 

τα ζητήματα προσοχής (ενότητα 3.2.5.1) αλλά και στις δύο επιχειρηματικές 

περιπτώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύστημα αναζήτησης της αγοράς (όπως 
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φαίνεται στην εικόνα Εικόνα 8) όπου προτείνονται εργαζόμενοι κατάλληλοι για να 

εκτελέσουν την εργασία. Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση που ένας 

εργαζόμενος αναζητά διαθέσιμες εργασίες να αναλάβει. Να σημειωθεί ξανά, πως για 

την παροχή βέλτιστων προτάσεων από τον αλγόριθμο, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

πλήθους οργανωμένων και επαληθευμένων πληροφοριών για εργασίες και τους 

χρήστες. 

 

 

Εικόνα 24 Σύστημα συστάσεων που συντελεί στην λήψη σωστής απόφασης και η σχέση του με τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά της αγοράς. 
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5.2.4.1 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου, σχετικές με το σύστημα συστάσεων και προτάσεων: 

 Ο εργαζόμενος κατά την αναζήτηση διαθέσιμων εργασιών, μπορεί να δει τις 

προτάσεις του μηχανισμού συστάσεων για εργασίες που είναι στα ενδιαφέροντα 

του και πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που έχει θέσει. 

 Ο εντολέας κατά την αναζήτηση διαθέσιμων εργαζομένων, μπορεί να δει τις 

προτάσεις του μηχανισμού συστάσεων για διαθέσιμους εργαζομένους που 

μπορούν να παράσχουν την υπηρεσία που επιθυμεί και πληρούν τα κριτήρια 

αναζήτησης που έχει θέσει.  

5.2.5 Κεντρικός μηχανισμός γρήγορης ανάθεσης  

Πρέπει να σημειωθεί όπως έχει μελετηθεί, ότι υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιηθεί 

ένας «κεντρικός μηχανισμός ανάθεσης» ο οποίος μάλιστα προωθείται και ως καλύτερη 

λύση (Einav, et al., 2016) στις σύγχρονες ηλεκτρονικές αγορές όπου η ανάγκη για 

γρήγορη αναζήτηση και σύνδεση εμπλεκόμενων μερών είναι καίριας σημασίας. Έτσι ο 

εντολέας απλά επιλέγει την κατηγορία υπηρεσίας που επιθυμεί (αν υπάρχουν 

κατηγορίες υπηρεσιών-εργασιών), αλλά όχι συγκεκριμένο παροχέα για να του 

προσφέρει τις υπηρεσίες.  

Οι επιχειρηματικές περιπτώσεις έδειξαν πως μπορεί αρχικά να προτείνεται ένας μικρός 

αριθμός παροχέων προς επιλογή (σχετική εικόνα Εικόνα 17) αλλά σε επόμενο στάδιο, 

αν υπάρχει δυσκολία απόφασης, να ενεργοποιείται ο μηχανισμός γρήγορης ανάθεσης 

και να επιλέγει το σύστημα αλγοριθμικά έναν εργαζόμενο. Δηλαδή να προσκαλεί τον 

εργαζόμενο να αναλάβει την εργασία, όπως φαίνεται στην εικόνα Εικόνα 18. Ο 

επιλεγμένος από το σύστημα εργαζόμενος πρέπει να δεχτεί ή να απορρίψει την 

πρόκληση εργασίας και στις δύο περιπτώσεις σε καθορισμένο χρονικό όριο. Μειώνεται 

δηλαδή η ανάγκη για αναζήτηση και  μειώνεται ο χρόνος μέχρι την τελική ανάθεση, 

όπως αναφέρουν στην βιβλιογραφία οι Einav, et al. (2016, p. 4).  

Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να συνυπάρχει με τον μηχανισμό αναζήτησης ως 

εναλλακτική λύση ανάθεσης ή μπορεί να είναι ο μοναδικός τρόπος που επιτυγχάνεται η 

σύνδεση των δύο μερών. Ο μηχανισμός γρήγορης ανάθεσης μπορεί να επιλεχθεί ως 

εναλλακτική  λύση όταν κάνει την εμφάνιση του το πρόβλημα της αναζήτησης και 
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σύνδεσης όπου ένας χρήστης αναλώνει πολύ χρόνο και κόπο στο να αναζητά, να θέτει 

παραμέτρους αναζήτησης, την θεωρεί δύσκολη διαδικασία ή δεν τον ενδιαφέρει 

καθόλου ποιος θα του παρέχει την υπηρεσία. Αν οι υπεύθυνοι της ηλεκτρονικής αγοράς 

μετά από σχετική μελέτη αντιληφθούν πως ο μηχανισμός αναζήτησης είναι μη 

αποδοτικός τότε μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν μόνο τον κεντρικό μηχανισμό 

ανάθεσης για να προτείνονται άτομα προς επιλογή.  

  

Εικόνα 25 Ο κεντρικός μηχανισμός ανάθεσης (κάτω) και η σχέση του με τα άλλα χαρακτηριστικά της 

αγοράς. Συνυπάρχει με μηχανισμό αναζήτησης και χρησιμοποιεί σύστημα συστάσεων για καλύτερες 

προτάσεις προς ανάθεση. 
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5.2.5.1 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου, σχετικές με την λειτουργία του μηχανισμού άμεσης και γρήγορης 

ανάθεσης : 

 Ο εντολέας έχει την δυνατότητα να επιλέξει την κατηγορία υπηρεσίας που 

επιθυμεί να του παρασχεθεί και τον προϋπολογισμό που διαθέτει για 

αποζημίωση και το σύστημα αναλαμβάνει να στείλει πρόσκληση σε διαθέσιμο 

εργαζόμενο ώστε να αναλάβει την εργασία. 

 Ο επιλεγμένος από το σύστημα εργαζόμενος πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

δεχτεί ή να απορρίψει την πρόκληση εργασίας σε καθορισμένο χρονικό όριο. 

 Ο επιλεγμένος από το σύστημα γρήγορης ανάθεσης, εργαζόμενος πρέπει να έχει 

την δυνατότητα να μπορεί να επικοινωνήσει με τον εντολέα. 

 Ο επιλεγμένος από το σύστημα γρήγορης ανάθεσης, εργαζόμενος πρέπει να έχει 

την δυνατότητα να δει τις διαθέσιμες πληροφορίες του προφίλ του εντολέα της 

εργασίας για να λάβει απόφαση. 

5.2.6 Ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης έργων  

Από την μελέτη και ανάλυση των επιχειρηματικών παραδειγμάτων παρατηρήθηκε πως 

παρέχονται εξειδικευμένα εργαλεία διαχείρισης έργου (κεφάλαιο 5.1.1.2.3) που 

επιτρέπουν στους εντολείς εργασιών να ελέγχουν και να παρακολουθούν στενά την 

εργασία που έχει αναλάβει κάποιος εργαζόμενος. Μπορούν να δημιουργηθούν 

σημαντικά σημεία αναφοράς του έργου (milestones), να εξαχθούν αναφορές προόδου 

και να υπολογιστεί η αποζημίωση του εργαζομένου ανά διαστήματα με βάση τις 

δεδουλευμένες ώρες. Είναι σημαντικό στοιχείο για μια αγορά η οποία ασχολείται με 

εργασίες και υπηρεσίες πολύπλοκες που απαιτούν διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο.  

Με την ανάλυση των επιχειρηματικών περιπτώσεων παρατηρήθηκε πως ο μηχανισμός 

χρησιμοποιείται από την ODesk αλλά όχι από την TaskRabbit της οποίας οι εργασίες 

και οι υπηρεσίες δεν χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και δεν έχουν απαιτήσεις για 

στενή εποπτεία διότι συνήθως εκτελούνται με φυσική παρουσία στον φυσικό χώρο του 

εντολέα. Αντιλαμβάνεται κανείς πως οι προδιαγραφές που θα εξαχθούν πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν από τις αγορές εκείνες που διαχειρίζονται εργασίες πολύπλοκες και 

απαιτούν στενή εποπτεία. Οι αγορές που υλοποιούν τον συγκεκριμένο μηχανισμό 
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χαρακτηρίζονται από στοιχεία του διοικητικού μοντέλου (governor model) που έχει 

αναφερθεί στο κεφάλαιο 3.2.4.3.4. και από τα στοιχεία του επιχειρηματικού μοντέλου 

συνεργατικής πλατφόρμας του Timmers (1998). Με την παροχή εργαλείων 

συστηματικής εποπτείας του έργου παρέχεται διαφάνεια και δημιουργείται θετικό 

κλίμα εμπιστοσύνης στα δύο εμπλεκόμενα μέρη, αφού καταγράφεται λεπτομερώς η 

πορεία της εργασίας, υπολογίζεται το κόστος και το ποσό αποζημίωσης και επιτρέπεται 

η άμεση επικοινωνία μεταξύ των μελών. (Barach, 2015; Horton & Golden, 2015) 

 

Εικόνα 26 Ο μηχανισμός διαχείρισης έργων συντελεί στην εδραίωση εμπιστοσύνης και επιτρέπει την 

στενή εποπτεία και παρακολούθηση της πορείας της εργασίας. 

5.2.6.1 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου, που σχετίζονται με τις λειτουργίες διαχείρισης εργασιών: 

 Οι εντολείς εργασιών πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν και να 

παρακολουθούν την πορεία της εργασίας που έχει αναλάβει κάποιος 

εργαζόμενος. 

 Οι εντολείς εργασιών και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να  

δημιουργούν σημαντικά σημεία αναφοράς του έργου. 

 Οι εντολείς εργασιών πρέπει να έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν και να 

εξάγουν αναφορές προόδου εργασίας με λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν. 

 Οι εντολείς εργασιών και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 

βλέπουν το κόστος αποζημίωσης ανά διαστήματα με βάση τις δεδουλευμένες 

ώρες. 
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 Οι εντολείς εργασιών και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 

επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους, κατά την διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. 

5.2.7 Προστασία πληρωμών 

Όσον αφορά το χαρακτηριστικό της προστασία πληρωμών, πρέπει να σημειωθεί πως 

είναι άμεσα σχετικό με τον μηχανισμό που περιεγράφηκε προηγουμένως, ο οποίος 

επιτρέπει εκτός των άλλων, την καταγραφή των δεδουλευμένων ωρών από τον πάροχο 

υπηρεσίας και εποπτεύεται από τον εντολέα της εργασίας. Και στις δύο επιχειρηματικές 

περιπτώσεις συναντάται το εργαλείο καταγραφής και εγγυάται πως θα αποζημιωθεί ο 

εργαζόμενος με βάση τις καταγεγραμμένες ώρες εργασίας και της ποιότητας του 

παραγόμενου αποτελέσματος. Το τελευταίο σημαίνει πως ο εργαζόμενος δηλώνει πως 

ολοκλήρωσε την παροχή υπηρεσίας και ο εντολέας της ελέγχει την ποιότητα της. Αν 

αξιολογήσει πως δεν υπάρχουν ζητήματα ποιότητας ή άλλα προβλήματα (κλοπή για 

παράδειγμα) τότε επιβεβαιώνει στο σύστημα και αποζημιώνεται ο εργαζόμενος μέσω 

του συστήματος τραπεζικών συναλλαγών της αγοράς.  

Στην περίπτωση της αγοράς ODesk υπάρχει περίπτωση (περίπτωση προσυμφωνημένης 

τιμής για την παροχή υπηρεσίας) ο δημιουργός της εργασίας να υποβάλει μέρος της 

συνολικής αποζημίωσης στο σύστημα της ηλεκτρονικής αγοράς και να ασφαλιστεί για 

να εγγυηθεί ότι ο εργαζόμενος θα αποζημιωθεί τουλάχιστον με αυτό το ποσό εάν 

υπάρξει ζήτημα ή διαφωνία. Αυτό είναι ένα χρήσιμο, αλλά όχι αναγκαίο 

χαρακτηριστικό, που θα μπορούσε να έχει μια ηλεκτρονική αγορά. 

Αν υπάρχει κάποιο ζήτημα και δεν μπορεί να λυθεί μέσω της μεταξύ τους συνεννόησης, 

καταφεύγουν στην υπηρεσία υποστήριξης και διαμεσολάβησης της αγοράς, σε 

περιπτώσεις διαφωνιών και αντιπαράθεσης.  Συνοψίζοντας πρέπει να υπάρχει στην 

αγορά ο μηχανισμός καταγραφής ωρών εργασίας και μηχανισμός ο οποίος επιτρέπει 

την αποζημίωση του παρόχου της υπηρεσίας μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση ότι 

ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του εντολέα. 
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5.2.7.1 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου: 

 Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει την δυνατότητα να μπορεί να καταγράψει τις 

ώρες που έχει απασχοληθεί για μία εργασία και αναλόγως με την ωριαία 

αποζημίωση του να υπολογίζεται το κόστος αποζημίωσης. 

 Ο εντολέας πρέπει να έχει την δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, 

και μετά την καταγραφή των ωρών εργασίας, να επιβεβαιώσει στο σύστημα ότι 

συμφωνεί με την ολοκλήρωση της εργασίας.  

 Ο εντολέας της εργασίας  και ο εργαζόμενος πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 

επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας από τον 

εργαζόμενο, αν υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. 

 Ο εντολέας της εργασίας  και ο εργαζόμενος πρέπει να έχουν την δυνατότητα να 

επικοινωνούν με την υπηρεσία διαμεσολάβησης και επίλυσης διενέξεων για την 

διευθέτηση διαφωνιών που ανακύπτουν. 

5.2.8 Ασφάλιση εργασιών  

Η ασφάλιση εργασιών είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που συναντήθηκε, όπου 

κάθε εργασία είναι εγγυημένη και στην περίπτωση που συμβεί ατυχές γεγονός (κλοπή, 

απώλεια αντικειμένου, καταστροφή περιουσίας, τραυματισμοί), ισχύει η παροχή 

χρηματικής αποζημίωσης, μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Η μέθοδος αυτή έχει 

στόχο να κάμψει τυχόν ανησυχίες των εμπλεκομένων μερών και να δημιουργήσει κλίμα 

εμπιστοσύνης και ασφάλειας, επειδή σε πολλές κατηγορίες υπηρεσιών απαιτείται 

φυσική παρουσία του εργαζομένου, σωματική προσπάθεια και επαφή με περιουσιακά 

στοιχεία. Αναφέρεται επίσης πως προσφέρεται η δυνατότητα για επικοινωνία των 

μελών με υπαλλήλους της εταιρείας, που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι για την 

διευθέτηση του σχετικού ζητήματος.  

Άρα ο μηχανισμός ασφάλισης αφορά τις ηλεκτρονικές αγορές στις οποίες το 

συναλλασσόμενο αγαθό είναι η εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών που απαιτούν 

φυσική παρουσία, επαφή με περιουσιακά στοιχεία και ενέχουν κίνδυνο τραυματισμού. 

Είναι σημαντικό ο δημιουργός της αγοράς να αντιληφθεί πως για την παροχή τέτοιου 
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είδους μηχανισμού, είναι αναγκαίο να μελετηθεί προσεκτικά η μέθοδος 

χρηματοδότησης μιας τέτοιας υπηρεσίας. Έχει παρατηρηθεί σε επιχειρηματική 

περίπτωση που αναλύθηκε ότι σε κάθε συναλλαγή υποβάλλεται διαφανώς ένα ποσοστό 

της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών κάλυψης και ασφάλισης. 

5.2.8.1 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι παρακάτω επιχειρηματικές 

προδιαγραφές υψηλού επιπέδου και αναφέρονται σε περιπτώσεις που είναι αναγκαία η 

ασφάλιση, διότι για την εκτέλεση των εργασιών απαιτείται φυσική παρουσία του 

εργαζομένου, σωματική προσπάθεια και επαφή με περιουσιακά στοιχεία. 

 Ο εργαζόμενος και ο εντολέας εργασίας πρέπει να έχει την δυνατότητα να 

έρχεται σε επικοινωνία μέσα από την πλατφόρμα, με εκπροσώπους της 

εταιρείας στην περίπτωση ατυχούς γεγονότος και να προσφέρονται οι τρόποι 

υποβολής αιτήματος ασφάλισης  

5.2.9 Υπηρεσίες υποστήριξης  

Μελετώντας τις επιχειρηματικές περιπτώσεις και τους μηχανισμούς που προσφέρονται 

για να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης για την απρόσκοπτη και χωρίς άγχος χρήση των 

πλατφορμών των αγορών διαπιστώνεται πως σημαντικό ρόλο παίζουν και οι υπηρεσίες 

υποστήριξης των χρηστών. Στις προηγούμενες παραγράφους αναφέρθηκαν αρκετές. 

Καταγράφηκε από την έρευνα στις ιστοσελίδες των επιχειρηματικών περιπτώσεων, πως 

θα πρέπει να υπάρχει υπηρεσία διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις διενέξεων και 

αντιπαραθέσεων μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και να επιτρέπεται η συμμετοχή 

ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου υπαλλήλου της αγοράς για να παρέχει συμβουλές ή να 

λαμβάνει αποφάσεις για την επίλυση προβλήματος.  

Επιπλέον διαπιστώθηκε πως πρέπει να υπάρχουν σχετικές φόρμες στις ιστοσελίδες των 

αγορών που καθιστούν δυνατή την επικοινωνία με προσωπικό της εταιρείας για να 

υποβληθούν τυχόν ερωτήσεις από την πλευρά των χρηστών. Πρέπει να υπάρχουν 

επίσης σχετικές σελίδες ερωταπαντήσεων και άρθρων (blogs) με πληροφορίες για την 

λειτουργία των αγορών και χώροι συζητήσεων (forums) για την ανταλλαγή σκέψεων σε 

ζητήματα που αφορούν τις συγκεκριμένες ηλεκτρονικές αγορές.  
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5.2.9.1 Προδιαγραφές 

Από το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εξάγονται οι εξής επιχειρηματικές προδιαγραφές 

υψηλού επιπέδου: 

 Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με 

εκπροσώπους της ηλεκτρονικής αγοράς, μέσω ηλεκτρονικών φορμών 

επικοινωνίας και με παραδοσιακούς τρόπους. 

 Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

αναλυτικό υλικό υποστήριξης της αγοράς σε μορφή οδηγιών, σε άρθρα σχετικά 

με την λειτουργία της και σε χώρους συζητήσεων. 

 Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσία διαμεσολάβησης, με προσωπική επικοινωνία με υπάλληλο της 

εταιρείας σε περιπτώσεις διενέξεων και αντιπαραθέσεων. 

 

 

Εικόνα 27 Οι μηχανισμοί ασφάλισης  και κάλυψης εργασιών, οι μηχανισμοί που εγγυόνται 

αποζημιώσεις και οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης για να διατηρείται ή να βελτιώνεται το 

αίσθημα εμπιστοσύνης. 
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5.2.10 Σύνοψη υποδειγματικών  χαρακτηριστικών και προδιαγραφών  

Παρακάτω παρουσιάζεται το διάγραμμα των μηχανισμών και των χαρακτηριστικών 

που καταλήξαμε ότι πρέπει να εμπεριέχονται σε πιθανή διαδικτυακή πλατφόρμα που 

υποστηρίζει μια ηλεκτρονική αγορά εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Οι μηχανισμοί 

αυτοί προτείνονται διότι παρέχουν στα εμπλεκόμενα μέρη το αναγκαίο πλαίσιο 

εμπιστοσύνης προς την ηλεκτρονική αγορά ώστε να την χρησιμοποιούν και να 

επιτυγχάνεται η βελτίωση της απόδοση της και να προδιαγράφεται θετικά η πορεία της 

στον κλάδο που επιλέχτηκε να βρίσκεται. Σχεδιάστηκαν οι σχέσεις που έχουν οι 

μηχανισμοί και τι πετυχαίνουν αν λειτουργούν αποδοτικά όπως περιεγράφηκαν στο 

κομμάτι της ανάλυση. 

 

Εικόνα 28 Διάγραμμα των 18  υποδειγματικών μηχανισμών και των χαρακτηριστικών και των 

σχέσεων μεταξύ τους. 
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5.2.11 Σύνοψη προτεινόμενων επιχειρηματικών προδιαγραφών  

 Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας με τις προτεινόμενες επιχειρηματικές 

προδιαγραφές σε υψηλό επίπεδο που θα πρέπει να ικανοποιούνται από μια ηλεκτρονική 

αγορά εξωτερικής ανάθεσης εργασιών ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας 

της στον κλάδο στον οποίο θα λειτουργεί. 

Πίνακας 2 Πίνακας επιχειρηματικών προδιαγραφών υψηλού επιπέδου 

1. Ύπαρξη πλήθους ποιοτικών και επαληθευμένων πληροφοριών 

1.1. Ο εντολέας πρέπει να μπορεί να δει το προφίλ των εργαζομένων που έχουν καταθέσει αίτηση 

για να αναλάβουν την εκτέλεση της εργασίας του και λεπτομέρειες όπως το ιστορικό εργασιών 

τους, την εμπειρία τους, τις ικανότητές τους, τον μέσο όρο αξιολογήσεων, τις κριτικές για τις 

προηγούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες, την ωριαία αποζημίωσή του, την ταχύτητα επικοινωνίας 

με εντολείς. 

1.2. Ο εντολέας πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί με τον διαθέσιμο πάροχο υπηρεσίας πριν την 

τελική επιλογή του. 

1.3. Ο εντολέας πρέπει να μπορεί να επιλέγει εργαζόμενο και να αναθέτει την παροχή υπηρεσίας 

μέσα από την σελίδα του προφίλ του εργαζόμενου. 

1.4. Ο εργαζόμενος πρέπει να μπορεί να δει το προφίλ του εντολέα που του προσέφερε εργασία, το 

ιστορικό των εργασιών που ζήτησε και ολοκληρώθηκαν, τον μέσο όρο των αξιολογήσεων που 

του έχουν γίνει και τα σχόλια των εργαζομένων με τους οποίους συνεργάστηκε. 

2. Μηχανισμοί διαχείρισης «φήμης» (Reputation systems) 

2.1. Έλεγχος λογαριασμού χρηστών 

2.1.1. Ο εργαζόμενος κατά την εγγραφή του στην αγορά πρέπει να μπορεί να υποβάλλει 

πιστοποιητικά  επαλήθευσης της ταυτότητάς του, πέρα από τα προσωπικά στοιχεία του, 

τους τρόπους επικοινωνίας και τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού. 

2.1.2. Ο εργαζόμενος μπορεί να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει διαδικτυακά τεστ-δοκιμασίες 

ώστε να πιστοποιηθούν και να αξιολογηθούν οι ικανότητές του. 

2.1.3. Ο εκπρόσωπος της αγοράς μπορεί να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει συνέντευξη και να 

έρθει σε επικοινωνία με τους εργαζομένους που κάνουν αίτηση εγγραφής ή είναι ήδη 

εγγεγραμμένοι. 

2.1.4. Ο εκπρόσωπος της αγοράς θα πρέπει να έχει πρόσβαση για να μπορεί να ελέγχει τα 

έγγραφα και τις πληροφορίες που έχει υποβάλλει κάποιος χρήστης στην πλατφόρμα. 

2.1.5. Ο εκπρόσωπος της αγοράς μπορεί να έχει την δυνατότητα να δει στατιστικά στοιχεία και 

αναφορές με λίστα εργαζομένων με ιστορικό που χαρακτηρίζεται από χαμηλή απόδοση, 

αρνητικές κριτικές ή διενέξεις άλλα μέλη της αγοράς. 

2.2. Σύστημα ανατροφοδοτήσεων και κριτικών (Feedback mechanism) 

2.2.1. Ο εντολέας θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή την παροχή υπηρεσίας, να 

μπορεί να υποβάλλει κριτική σε μορφή κειμένου, για την υπηρεσία και για τον παροχέα 

2.2.2. Ο εντολέας θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ανατροφοδοτήσεις για τον εργαζόμενο, με 
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την μορφή βαθμολόγησης σε συγκεκριμένη κλίμακα, για συγκεκριμένα κριτήρια: για τις 

ικανότητες, τη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα και την τυπικότητα 

σε τήρηση προθεσμιών, την επικοινωνία και την ποιότητα συνεργασίας. 

2.2.3. Ο εργαζόμενος θα πρέπει, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας ή την παροχή υπηρεσίας, 

να έχει την δυνατότητα να υποβάλλει κριτική σε μορφή κειμένου για την εμπειρία του 

από την συνεργασία του με τον εντολέα της εργασίας. 

2.2.4. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ανατροφοδοτήσεις για τον εντολέα, με 

την μορφή βαθμολόγησης σε συγκεκριμένη κλίμακα, για συγκεκριμένα κριτήρια: την 

τυπικότητα στις υποχρεώσεις, την επικοινωνία και την ποιότητα συνεργασίας. 

2.2.5. Το σύστημα δεν θα πρέπει να επιτρέπει αλλαγές στις ανατροφοδοτήσεις, τα σχόλια και τις 

βαθμολογίες από το άτομο στο οποίο απευθύνονται. 

2.2.6. Ο εντολέας και ο εργαζόμενος θα μπορούν να δουν τον μέσο όρο αξιολόγησης για 

συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εργασία, τις αξιολογήσεις τους σε συγκεκριμένα κριτήρια 

αξιολόγησης για την συγκεκριμένη εργασία και τον συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας του 

λογαριασμού τους για όλες τις εργασίες. 

3. Μηχανισμοί αποτελεσματικής αναζήτησης 

3.1. Ο εντολέας και ο εργαζόμενος θα πρέπει να εκτελούν αναζητήσεις με βάση τα παρακάτω 

κριτήρια και παραμέτρους: 

 την κατηγορία της υπηρεσίας-εργασίας. 

 τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας εργασίας ή την παροχή μίας 

υπηρεσίας. 

 την εμπειρία του εμπλεκόμενου μέρους, δηλαδή είτε με βάση τον αριθμό εργασιών 

που έχει δημιουργήσει ένας εντολέας αν η αναζήτηση εκτελείται από εργαζόμενο 

που ερευνεί διαθέσιμες εργασίες, είτε με βάση τον αριθμό ολοκληρωμένων 

εργασιών του εργαζομένου εάν την αναζήτηση την εκτελεί ο εντολέας.  

 Τον μέσο όρο απόδοσης και ανατροφοδότησης των παρόχων υπηρεσίας αλλά και 

των δημιουργών εργασίας. 

 τον διαθέσιμο προϋπολογισμό που διαθέτει ο εντολέας εργασία ή με τον οποίο 

επιθυμεί να αποζημιωθεί ο εργαζόμενος. 

3.2. Οι εντολείς θα πρέπει να μπορούν να δουν στην λίστα αποτελεσμάτων μια συνοπτική 

περιγραφή για κάθε εργαζόμενο που επιστρέφεται ως αποτέλεσμα αναζήτησης. Θα πρέπει να 

παρουσιάζονται τα εξής στοιχεία: περιγραφή προφίλ, ικανότητες, ενδιαφερόμενες κατηγορίες 

εργασιών-υπηρεσιών, ωριαία αποζημίωση, μέσος όρος αξιολογήσεων, αριθμός 

ολοκληρωμένων εργασιών, συνολικές ώρες εργασίας, τοποθεσία εργασίας. 

3.3. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να ταξινομούν την λίστα αποτελεσμάτων με 

βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη προδιαγραφή. 

3.4. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν ένα αποτέλεσμα (οι εντολείς 

έναν πιθανό εργαζόμενο ενώ οι εργαζόμενοι μια εργασία), εάν τους ενδιαφέρει, για μελλοντική 

αναφορά σε αυτό. 

4. Σύστημα συστάσεων και προτάσεων (Recommendation system) 

4.1. Ο εργαζόμενος κατά την αναζήτηση διαθέσιμων εργασιών, μπορεί να δει τις προτάσεις του 

μηχανισμού συστάσεων για εργασίες που είναι στα ενδιαφέροντα του και πληρούν τα κριτήρια 

αναζήτησης που έχει θέσει. 

4.2. Ο εντολέας κατά την αναζήτηση διαθέσιμων εργαζομένων, μπορεί να δει τις προτάσεις του 

μηχανισμού συστάσεων για διαθέσιμους εργαζομένους που μπορούν να παράσχουν την 
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υπηρεσία που επιθυμεί και πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που έχει θέσει.  

5. Κεντρικός μηχανισμός γρήγορης ανάθεσης 

5.1. Ο εντολέας έχει την δυνατότητα να επιλέξει την κατηγορία υπηρεσίας που επιθυμεί να του 

παρασχεθεί και τον προϋπολογισμό που διαθέτει για αποζημίωση και το σύστημα αναλαμβάνει 

να στείλει πρόσκληση σε διαθέσιμο εργαζόμενο ώστε να αναλάβει την εργασία. 

5.2. Ο επιλεγμένος από το σύστημα εργαζόμενος πρέπει να έχει την δυνατότητα να δεχτεί ή να 

απορρίψει την πρόκληση εργασίας σε καθορισμένο χρονικό όριο. 

5.3. Ο επιλεγμένος από το σύστημα γρήγορης ανάθεσης, εργαζόμενος πρέπει να έχει την 

δυνατότητα να μπορεί να επικοινωνήσει με τον εντολέα. 

5.4. Ο επιλεγμένος από το σύστημα γρήγορης ανάθεσης, εργαζόμενος πρέπει να έχει την 

δυνατότητα να δει τις διαθέσιμες πληροφορίες του προφίλ του εντολέα της εργασίας για να 

λάβει απόφαση. 

6. Προστασία πληρωμών 

6.1. Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει την δυνατότητα να μπορεί να καταγράψει τις ώρες που έχει 

απασχοληθεί για μία εργασία και αναλόγως με την ωριαία αποζημίωση του να υπολογίζεται το 

κόστος αποζημίωσης. 

6.2. Ο εντολέας πρέπει να έχει την δυνατότητα μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, και μετά την 

καταγραφή των ωρών εργασίας, να επιβεβαιώσει στο σύστημα ότι συμφωνεί με την 

ολοκλήρωση της εργασίας.  

6.3. Ο εντολέας της εργασίας  και ο εργαζόμενος πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν 

άμεσα μεταξύ τους, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας από τον εργαζόμενο, αν υπάρχουν 

ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν. 

6.4. Ο εντολέας της εργασίας  και ο εργαζόμενος πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν 

με την υπηρεσία διαμεσολάβησης και επίλυσης διενέξεων για την διευθέτηση διαφωνιών που 

ανακύπτουν. 

7. Ασφάλιση εργασιών 

7.1. Ο εργαζόμενος και ο εντολέας εργασίας πρέπει να έχει την δυνατότητα να έρχεται σε 

επικοινωνία μέσα από την πλατφόρμα, με εκπροσώπους της εταιρείας στην περίπτωση ατυχούς 

γεγονότος και να προσφέρονται οι τρόποι υποβολής αιτήματος ασφάλισης  

8. Υπηρεσίες υποστήριξης 

8.1. Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με εκπροσώπους 

της ηλεκτρονικής αγοράς, μέσω ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας και με παραδοσιακούς 

τρόπους. 

8.2. Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αναλυτικό υλικό 

υποστήριξης της αγοράς σε μορφή οδηγιών, σε άρθρα σχετικά με την λειτουργία της και σε 

χώρους συζητήσεων. 

8.3. Οι χρήστες του συστήματος πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία 

διαμεσολάβησης, με προσωπική επικοινωνία με υπάλληλο της εταιρείας σε περιπτώσεις 

διενέξεων και αντιπαραθέσεων. 
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6 Συμπεράσματα και προτάσεις  

Έχει διαπιστωθεί πως οι ηλεκτρονικές αγορές, στην σημερινή «κοινωνία 

διαμοιρασμού» εκδημοκρατίζουν τις διαδικασίες παροχής υπηρεσιών, επιτρέποντας 

ιδιώτες και ερασιτέχνες να εκτελέσουν εργασίες και να παράσχουν υπηρεσίες που μέχρι 

πρότινος τις αναλάμβαναν εταιρείες και επαγγελματίες πλήρους απασχόλησης (Singer, 

2014). Έτσι δημιουργείται ένα περιβάλλον με επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπου πολλές 

επιχειρηματικές ιδέες σχετικές με την ονομαζόμενη κοινωνία του διαμοιρασμού, 

αναζητούν υλοποίηση.  

Όπως αναφέρουν οι Einav, et al. (2016), οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

συγκεκριμένο τομέα των ηλεκτρονικών αγορών που φέρνουν σε επαφή παρόχους 

υπηρεσιών με «αγοραστές» υπηρεσιών, πρέπει να σχεδιάζουν με προσοχή τους 

μηχανισμούς και τις λειτουργίες που υπάρχουν στις πλατφόρμες, ώστε να διατηρούν 

θετική την εμπειρία χρήσης από την πλευρά των χρηστών και έτσι να διατηρούν και να 

βελτιώνουν την απόδοση τους, την κερδοφορία και εν τέλη να ισχυροποιούν την 

βιωσιμότητα τους. Όμως παρατηρήθηκε από την μελέτη μας σε επιστημονικές πηγές 

και στο διαδίκτυο, δεν καταγράφονται, ξεκάθαρα, και δεν προτείνονται ποιοι είναι οι 

συγκεκριμένοι μηχανισμοί και λειτουργίες, ούτε και οι απαιτήσεις λογισμικού που 

πρέπει να υλοποιούνται σε μία διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής αγοράς, για να 

υπάρχουν πιθανότητες να επιτευχθούν τα θετικά  που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Στόχος της εργασίας, όπως έχει αναφερθεί, ήταν να απαντηθούν οι δύο ερωτήσεις που 

τέθηκαν στην εισαγωγή, για το ποια χαρακτηριστικά και μηχανισμοί προτείνονται να 

υλοποιούνται και ποιες είναι οι επιχειρηματικές προδιαγραφές υψηλού επιπέδου που 

πρέπει να ικανοποιούνται από μία διαδικτυακή πλατφόρμα που εξυπηρετεί 

ηλεκτρονικές αγορές ανάθεσης εργασιών, ώστε η υλοποίηση να έχει πιθανότητες 

επιτυχίας και βιωσιμότητας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. 

Για την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα παράχθηκε, πρώτον, η λίστα 

προτεινόμενων υποδειγματικών μηχανισμών και χαρακτηριστικών που πρέπει να έχει 

μια ηλεκτρονική αγορά ανάθεσης εργασιών. Οι προτεινόμενοι μηχανισμοί αναλύονται 

και παρουσιάζονται, και με την μορφή διαγραμμάτων, δηλώνοντας τις σχέσεις μεταξύ 

τους, τις εξαρτήσεις που υπάρχουν και τα αποτελέσματα από την χρήση αυτών.  

Προτάθηκαν δεκαοκτώ μηχανισμοί και χαρακτηριστικά που στόχο έχουν (1) την 

επίτευξη ενός πλαισίου εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ των χρηστών και της 
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αγοράς, ώστε να την χρησιμοποιούν, αλλά και (2) την υποβοήθηση των χρηστών στην 

λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων, για την εκπλήρωση των στόχων τους. Η επίτευξη 

των δύο στόχων, όπως δείχνει και η προηγούμενη μελέτη των πρότυπων 

επιχειρηματικών περιπτώσεων, έχει ως αποτέλεσμα να προδιαγράφεται θετικά η πορεία 

της ηλεκτρονικής αγοράς στον κλάδο που θα επιλεχθεί να δραστηριοποιείται. 

Ως δεύτερο παραδοτέο της συγκεκριμένης εργασίας θεωρούνται οι προτάσεις των 

επιχειρηματικών προδιαγραφών υψηλού επιπέδου οι οποίες εξήχθησαν από την 

ανάλυση των προηγούμενων μηχανισμών και χαρακτηριστικών που είναι θετικό να 

υπάρχουν στην αγορά. Οι προδιαγραφές που σχεδιάστηκαν αντικατοπτρίζουν τις 

βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν σε μία πλατφόρμα.  

Έτσι με την παρούσα επιστημονική εργασία, παρέχεται ένα γενικό μοντέλο με τις 

αναγκαίες επιχειρηματικές προδιαγραφές και απαιτήσεις λογισμικού υψηλού επιπέδου, 

που υλοποιούν τους υποδειγματικούς μηχανισμούς και λειτουργίες που έχουν 

εντοπιστεί σε πρότυπες επιχειρηματικές περιπτώσεις. Η καταγραφή των απαιτήσεων 

καθιστούν μια επιχειρηματική ιδέα και την τεχνική υλοποίηση της, αξιολογήσιμη και 

μετρήσιμη, σε περιπτώσεις που πρέπει να κριθεί εάν το επιχειρηματικό εγχείρημα και η 

υλοποίηση λογισμικού στον τομέα των ηλεκτρονικών αγορών εξωτερικής ανάθεσης 

εργασιών, αξίζει, έχει πιθανότητας βιωσιμότητας και επιτυχίας. Μαζί με το θεωρητικό 

υπόβαθρο και τις πρότυπες επιχειρηματικές περιπτώσεις αγορών που μελετήθηκαν και 

παρατέθηκαν, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης που έχει εντοπίσει μία σχετική ευκαιρία, 

θα αντιληφθεί τα προηγούμενα, ως «εργαλεία» που υποβοηθούν και θα υποστηρίξουν 

επιχειρηματικά τις αποφάσεις του. 

Μελλοντικά η παρούσα εργασία θα μπορούσε να επεκταθεί με την ανάλυση των 

προτεινόμενων προδιαγραφών και απαιτήσεων σε λεπτομερέστερες τεχνικές απαιτήσεις 

λογισμικού, με αναλυτικά διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης UML και λεκτικών 

περιγραφών αυτών,  με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι υλοποιήσιμες από 

προγραμματιστές. 

Επιπλέον θα μπορούσε να γίνει μία έρευνα με μεθόδους πολυκριτηριακής ανάλυσης με 

την οποία θα αξιολογείται και βαθμολογείται η επιχειρηματική απόδοση ή αξία ιδεών 

και πρωτότυπων υλοποιήσεων αγορών ηλεκτρονικής ανάθεσης εργασιών. Μια πιθανή 

μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης αποτελούν οι τεχνικές «σχέσεων υπεροχής» όπως 

η τεχνική “Electre”, που χρησιμοποιείται σε προβλήματα ιεράρχησης με 
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πολυπλοκότητα, όταν είναι εφικτή η μέτρηση της απόδοσης κάθε εναλλακτικής 

επιλογής με μια σειρά από κριτήρια και υποκριτήρια. Η επιχειρηματική απόδοση μιας 

εφαρμογής θα υπολογίζεται με βάσει το ποσοστό που αυτή υλοποιεί τους μηχανισμούς 

και τις απαιτήσεις που προαναφέρθηκαν στην εργασία και αποτελούν τα κριτήρια της 

τεχνικής. Τα ποσοστά υλοποίησης μηχανισμών και απαιτήσεων θα αποτελούν τα 

δεδομένα της πολυκριτηριακής ανάλυσης τα οποία θα μπορούσαν να ενέχουν και βάρη 

σημαντικότητας και έτσι να ιεραρχούνται οι επιχειρηματικές υλοποιήσεις. Τα βάρη 

σημαντικότητας των κριτηρίων θα μπορούσαν να εξαχθούν μέσα από επιστημονική 

μέθοδο, όπως ερωτηματολόγια σε ειδικούς ή επιστήμονες του χώρου ηλεκτρονικής 

επιχειρηματικότητας και της αξιολόγησης νεοφυών επιχειρήσεων (startups). 
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