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PeopleCert Greece 

 

Περιγραφή Έργου 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (“ETAA” ή “Τράπεζα”) επένδυσε ποσό 50 

εκατομμυρίων ευρώ στο πρώτο ομόλογο που εκδόθηκε από τον όμιλο PeopleCert (“’Ομιλος” ή 

“Εκδότης”), ύψους 300 εκατομμύριων ευρώ με πενταετή διάρκεια.  

Στόχοι Έργου 

Τα έσοδα του Ευρωομολόγου χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά του βρετανικού παρόχου 

εξετάσεων Axelos Ltd (“Στόχος”) και βασικού συνεργάτη της PeopleCert. Ένα μικρό μέρος των 

εσόδων θα διατεθεί για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου. 

Μεταρρυθμιστικά Οφέλη 

Αναμενόμενο Αποτέλεσμα Μεταρρυθμιστικού Οφέλους (ETI): 72 

Τα μεταρρυθμιστικά οφέλη της επένδυσης προκύπτουν από τις παρακάτω ιδιότητες: 

Ανταγωνιστικότητα (Competitive): Η εξαγορά υποστηρίζει τη στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης 

του Ομίλου και συνεπάγεται σημαντικές λειτουργικές βελτιώσεις, επιτρέποντας στην PeopleCert 

να επιτύχει διεθνή πρότυπα βέλτιστων επιδόσεων. 

Οικονομική Ένταξη (Inclusive): Το έργο υποστηρίζει την αναβάθμιση της ψηφιακής 

προσβασιμότητας των προϊόντων λογισμικού του Ομίλου σε άτομα με αναπηρία. 

Πληροφορίες Πελάτη  

Χώρα: 

Αριθμός Επένδυσης:  

Επιχειρηματικός Τομέας:  

 

Κατηγορία Επένδυσης: 

Περιβαλλοντική Κατηγορία::  

Ημερομηνία Έγκρισης Επένδυσης:  

Στάδιο Επένδυσης: 

Ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
στην Αγγλική γλώσσα 

ΕΛΛΑΔΑ 

50122 

Τηλεπικοινωνίες, ΜΜΕ και  

Τεχνολογία 

Ιδιωτική 

C 

21 Ιουλίου 2021 

Υπογεγραμμένο 

4 Οκτωβρίου 2021 

Όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2.6 του Τμήματος ΙΙΙ της Πολιτικής Πρόσβασης στην Πληροφορία, η γνωστοποίηση αυτού του PSD 
(Εγγράφου Σύνοψης Έργου) έχει αναβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.4 της Οδηγίας για την Πρόσβαση στις Πληροφορίες  
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PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 

 
H PeopleCert, είναι μια τεχνολογική πλατφόρμα διενέργειας εξετάσεων που εξειδικεύεται στην 

αξιολόγηση και πιστοποίηση, επαγγελματικών, ΙΤ και γλωσσικών δεξιοτήτων. H PeopleCert 

αποτελεί υφιστάμενο πελάτη της ΕΤΑΑ από το 2017. Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 2000 στην Ελλάδα, 

όπου μέχρι σήμερα βρίσκεται το 96% των εργαζομένων, έχοντας επεκτείνει την παρουσία του 

διεθνώς τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τον σημαντικό παίκτη στον παγκόσμιο κλάδο 

πιστοποίησης. Η PeopleCert Wisdom Issuer Plc είναι μια εταιρεία ειδικού σκοπού που έχει 

συσταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκλειστικά για τους σκοπούς έκδοσης του ομολόγου. 

Χρηματοδότηση της ΕΤΑΑ 

EUR 50,000,000.00 

Συνολικό Κόστος Έργου 

EUR 300,000,000.00 

Συμπληρωματικότητα 

Η συμμετοχή της Τράπεζας στο έργο (α) υποστήριξε έναν υφιστάμενο πελάτη με σύνθετο 

επιχειρηματικό μοντέλο να αξιοποιήσει για πρώτη φορά τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, 

εξασφαλίζοντας μια επιτυχημένη έκδοση ομολόγου, ενώ (β) συμβάλλει σε υψηλότερα πρότυπα 

ψηφιακής προσβασιμότητας χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας παράλληλα την ισότητα των 

φύλων.  

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη  

Κατηγορία C (ΠΚΠ 2019). Δεδομένης της φύσης της επένδυσης σε εταιρικές ομολογίες μέσω της 

κεφαλαιαγοράς, η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη (“ESDD”) στηρίχτηκε σε δημόσια 

πληροφόρηση αλλά και την ανασκόπηση της πιο πρόσφατης ετήσιας περιβαλλοντικής έκθεσης 

(Μάιος 2021) αναφορικά με το προηγούμενο έργο με τον Όμιλο. Η ESDD επιβεβαίωσε ότι ο 

Εκδότης συμμορφώνεται με τη σχετική εθνική νομοθεσία και τις Απαιτήσεις Απόδοσης (“PRs”) της 

ΕΤΑΑ. Η ESDD κατέδειξε επίσης πως ζητήματα περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων 

σχετιζόμενα με τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών πιστοποίησης του Εκδότη αλλά και της 

εξαγοράς του Στόχου, είναι περιορισμένα. Ωστόσο, η ESDD υπέδειξε ότι η εξαγορά του Στόχου 

πιθανά να συνοδεύεται με αναδιάρθρωση και περιορισμό εργατικού δυναμικού εντός του 

Ηνωμένου Βασιλείου, συνομολογώντας με τον Όμιλο την ανάπτυξη προγράμματος μείωσης 

προσωπικού, ευθυγραμμισμένο με τις Απαιτήσεις Απόδοσης της Τράπεζας, παρέχοντας 

παράλληλα σχετική αναφορά σε ετήσια βάση. 

Τεχνική Συνεργασία 

Καμία. 

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρίας  

Κος Γιώργος Γιαννέτσος (Οικονομικός Διευθυντής) 
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George.Giannetsos@peoplecert.org 

+30 210 3729006-7 

https://www.peoplecert.org 

Κοραή 3, 105 64, Αθήνα, Ελλάδα 

Κατανόηση της Μετάβασης 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της ΕΤΑΑ για την μέτρηση του αντίκτυπου 

μετάβασης είναι διαθέσιμες εδώ. 

Επιχειρηματικές ευκαιρίες  

Σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες ή συμβάσεις προμήθειας, επικοινωνήστε με την εταιρία του 
πελάτη. 

Για πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές ευκαιρίες σε συνεργασία με την ΕΤΑΑ (που δεν 
συνδέονται με συμβάσεις προμήθειας) επικοινωνήστε μέσω: 

Τηλ.: +44 20 7338 7168 

E-mail: projectenquiries@ebrd.com 

Για έργα δημοσίου τομέα, επισκεφθείτε το Συμβάσεις Προμήθειας ΕΤΑΑ: 

Τηλ.: +44 20 7338 6794 

E-mail: procurement@ebrd.com 

Γενικές ερωτήσεις 

Για την υποβολή συγκεκριμένων ερωτημάτων χρησιμοποιείται το Έντυπο Ερωτημάτων ΕΤΑΑ . 

Information Request Form (ebrd.com) 

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική (ΠΚΠ) 

Η ΠΚΠ και οι συναφείς Απαιτήσεις Απόδοσης (ΑΑ) (Performance Requirements, PRs) ορίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑΑ τηρεί τη δέσμευσή της να προωθεί την «περιβαλλοντικά ασφαλή και 

βιώσιμη ανάπτυξη». Η ΠΚΠ και οι ΑΑ περιλαμβάνουν συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την 

συμμόρφωση των πελατών με τις ισχύουσες απαιτήσεις της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας για το 

πλαίσιο της δημόσιας ενημέρωσης και διαβούλευσης καθώς και σχετικά με την εγκαθίδρυση ενός 

μηχανισμού καταγγελίας ο οποίος θα λαμβάνει και θα διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων και 

την υποβολή καταγγελιών εκ μέρους των ενδιαφερόμενων, και συγκεκριμένα, σχετικά με την 

περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση του πελάτη και του έργου. Αναλογικά προς τη φύση και 

την κλίμακα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιρροών, η ΕΤΑΑ απαιτεί 

επιπλέον από τους πελάτες της να δημοσιεύουν πληροφορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, 

αναφορικά με τους κινδύνους και τον αντίκτυπο που επισύρουν τα έργα ή να συμμετέχουν σε 

ουσιαστική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψιν και ανταποκρινόμενοι 

στις παρατηρήσεις όλων των μερών. 

Περαιτέρω πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές της ΕΤΑΑ είναι διαθέσιμες στην ενότητα για 

την ΠΚΠ. 

mailto:George.Giannetsos@peoplecert.org
https://www.peoplecert.org/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/procurement.html
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
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Ακεραιότητα και Συμμόρφωση 

Το Γραφείο του Προϊστάμενου Συμμόρφωσης της ΕΤΑΑ (OCCO) προωθεί την καλή διακυβέρνηση 

και διασφαλίζει την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες 

της Τράπεζας σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η διερεύνηση ζητημάτων ακεραιότητας 

(Integrity due diligence) εφαρμόζεται στο σύνολο των πελατών της Τράπεζας ώστε να 

διασφαλιστεί ότι συγκεκριμένα έργα δεν βλάπτουν την ακεραιότητα ή τη φήμη της Τράπεζας. Η 

Τράπεζα θεωρεί ότι ο εντοπισμός και η επίλυση προβλημάτων σε όλα τα στάδια αξιολόγησης για 

την έγκριση του έργου είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα διασφάλισης της ακεραιότητας των 

συναλλαγών της Τράπεζας. 

Το Γραφείο Συμμόρφωσης παίζει κομβικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια προστασίας και 

υποστηρίζει το έργο της παρακολούθησης των κινδύνων ακεραιότητας των έργων μετά από την 

επένδυση. Το Γραφείο Συμμόρφωσης είναι, επιπλέον, υπεύθυνο για τη διερεύνηση καταγγελιών 

σχετικά με φαινόμενα απάτης, διαφθοράς καθώς και με παραπτώματα που εντοπίζονται σε έργα 

που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ. Οποιοδήποτε πρόσωπο εντός ή εκτός της Τράπεζας 

υποπτεύεται το ενδεχόμενο απάτης ή διαφθοράς καλείται να υποβάλει γραπτή αναφορά στον 

Προϊστάμενο του Γραφείου Συμμόρφωσης μέσω e-mail στη διεύθυνση compliance@ebrd.com. 

Όλες οι αναφορές θα εξετάζονται από το Γραφείο Συμμόρφωσης το οποίο θα αναλαμβάνει την 

παρακολούθηση των περιπτώσεων. Θα εξετάζονται όλες οι αναφορές, συμπεριλαμβανομένων 

των ανωνύμων καταγγελιών. Οι αναφορές μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις γλώσσες 

εργασίας της Τράπεζας ή στις γλώσσες των χωρών όπου δραστηριοποιείται η Τράπεζα. Οι 

πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται καλή τη πίστει. 

Πρόσβαση στην Πολιτική Πληροφόρησης (ΠΠ) 

Η ΠΠ, σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020, καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο η ΕΤΑΑ 

δημοσιεύει πληροφορίες και διαβουλεύεται με τους συνεργαζόμενους φορείς ώστε να προωθεί με 

καλύτερο τρόπο την ενημέρωση και κατανόηση των στρατηγικών, των πολιτικών και των 

δραστηριοτήτων. Μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα Πρόσβαση στην Πολιτική 

Πληροφόρησης για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην 

ιστοσελίδα της ΕΤΑΑ. 

Επιμέρους αιτήματα για πληροφορίες μπορούν να υποβληθούν μέσω του Εντύπου Ερωτημάτων 

ΕΤΑΑ. 

Ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας έργου (IPAM) 

Σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία 

αφορούν τον Πελάτη ή την Τράπεζα (π.χ. μέσω του μηχανισμού καταγγελίας έργου από τον 

Πελάτη ή μέσω της άμεσης επαφής με την διοίκηση της Τράπεζας), τα άτομα ή οι οργανισμοί 

μπορούν να απευθύνουν τους προβληματισμούς τους μέσω του Ανεξάρτητου μηχανισμού 

λογοδοσίας έργου της ΕΤΑΑ. Ο μηχανισμός IPAM διερευνά ανεξάρτητα τα προβλήματα των 

Έργων που θεωρούνται (ή πρόκειται να αποβούν) επιβλαβή. Ο σκοπός του Μηχανισμού είναι: 

αφενός η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων στο Έργο με σκοπό την επίλυση 

προβλημάτων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη δημοσιοποίηση στοιχείων, ώστε 

να καταστεί σαφές κατά πόσο η Τράπεζα έχει συμμορφωθεί με την Περιβαλλοντική και κοινωνική 

πολιτική της ή με διατάξεις που αφορούν το Έργο και την Πολιτική πρόσβασης στην πληροφορία; 

και αφετέρου, κατά περίπτωση, η αντιμετώπιση οποιασδήποτε υφιστάμενης μη-συμμόρφωσης 

mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
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με αυτές τις πολιτικές, προλαμβάνοντας παράλληλα και τυχόν μελλοντική μη- συμμόρφωση από 

την Τράπεζα. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ανεξάρτητου μηχανισμού λογοδοσίας έργου για να μάθετε 

περισσότερα σχετικά με τον IPAM και την αποστολή του και πως να υποβάλετε ένα Αίτημα για 

επιθεώρηση, ή επικοινωνήστε με τον IPAM μέσω της διεύθυνσης email ipam@ebrd.com 

προκειμένου να λάβετε οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες για τον IPAM και πως να 

υποβάλετε ένα αίτημα. 

https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism.html
https://www.ebrd.com/eform/IPAM/Request_form?language=en
mailto:ipam@ebrd.com

