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Χρήστος Μεγάλου: επενδύουμε στη νέα γενιά για τη μετάβαση της ελληνικής 
οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 
Με μεγάλη δυναμική, ακόμη και στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, πραγματοποιείται ο 5ος 
κύκλος του Project Future, ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο των εκπαιδεύσεων που γίνονται 
ψηφιακά. Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο συνδέει την 
τριτοβάθμια εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, βρίσκεται στον τρίτο χρόνο υλοποίησης και  
παρέχει σε νέους πτυχιούχους εξειδικευμένη εκπαίδευση σε τομείς αιχμής: Digital Marketing 
Young Practitioners, Project Management with Agile Specialization, Business Intelligence & 
Analytics, Front-End Web Development, Java & Spring. 
 
Οι  250 επιτυχόντες που επελέγησαν μεταξύ περισσότερων από 5.900 αιτήσεων, 
παρακολούθησαν το 3day training, κατά το οποίο είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν χρήσιμες 
γνώσεις, μεταξύ άλλων, για την προετοιμασία τους για μια επιτυχημένη συνέντευξη και τη 
διαμόρφωση του βιογραφικού τους, καθώς και να συνομιλήσουν με κορυφαία στελέχη της 
αγοράς. 
 
Ανοίγοντας το 3day training, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου 
τόνισε ότι σε μια δύσκολη  περίοδο, και εν μέσω πανδημίας, η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία 
με το ReGeneration ενισχύει και διευρύνει το πρόγραμμα. «Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι από τον 
Μάρτιο έχουν αυξηθεί κατά 30% οι προσλήψεις αποφοίτων από το Project Future και το 
ReGeneration, ενώ μόνο τους δύσκολους για την οικονομία τελευταίους δυόμιση μήνες, έγιναν 
150 προσλήψεις. Στην Τράπεζα Πειραιώς επενδύουμε στη νέα γενιά και θεωρούμε την 
εξειδικευμένη ποιοτική εκπαίδευση θεμελιώδη παράγοντα για τη μετάβαση της ελληνικής 
οικονομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη». 
 
Για πρώτη φορά στο πρόγραμμα συμμετέχουν νέοι πτυχιούχοι από όλη την Ελλάδα. Στους 4 
πρώτους κύκλους του προγράμματος που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, 2041 νέοι 
πτυχιούχοι έχουν εκπαιδευτεί μέσω του Project Future και του ReGeneration και 691 νέοι 
πτυχιούχοι έχουν εξειδικευτεί μέσω του Project Future σε τομείς αιχμής. 
 
Με το πρόγραμμα συνεργάζονται περισσότερες από 650 εταιρείες και έως σήμερα 429 νέοι 
πτυχιούχοι που συμμετείχαν στο Project Future έχουν προσληφθεί, ενώ το 70% των νέων κατά 
τους 3 πρώτους κύκλους του Project Future έχει ήδη βρει μια θέση στην αγορά εργασίας.  
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Το Project Future πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε συνεργασία με το ReGeneration, το 
μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και αμειβόμενης απασχόλησης στην Ελλάδα και με την 
πολύτιμη συνεργασία των Google, Facebook, LinkedIn Learning, Code.Hub, Convert Group, 
Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Πανεπιστήμιο Κρήτης και του ΣΕΒ σύνδεσμος 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών, ενώ από αυτό τον κύκλο το πρόγραμμα ενισχύθηκε μέσω της 
σύμπραξης με το Coursera, την κυρίαρχη παγκοσμίως online πλατφόρμα εκπαίδευσης που έδωσε 
τη δυνατότητα σε όσους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο Project Future, να λάβουν δωρεάν 
εκπαίδευση και πιστοποίηση από κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως. 
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