
 

 

Εγκαίνια νέου καταστήματος στη Φιλιππιάδα για την Τράπεζα 

Ηπείρου 

Με σύνολο 8 καταστημάτων, εξυπηρετεί η Τράπεζα Ηπείρου το διευρυμένο 

πελατολόγιό της  

Ιωάννινα, 17 Φεβρουαρίου 2020 – Η Τράπεζα Ηπείρου ενισχύει την παρουσία της στην 

περιοχή της Ηπείρου, εγκαινιάζοντας το 8ο υποκατάστημα της, στην περιοχή της Φιλιππιάδας. 

Τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 

2020, παρουσία  εκπροσώπων της πολιτείας, της  τοπικής κοινωνίας και στελεχών της τράπεζας 

που βρέθηκαν στη Φιλιππιάδα για να καλωσορίσουν το νέο υποκατάστημα. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Ζωνίδης, Προέδρος της Τράπεζας: «Όλα τα 
χρόνια η στάση μας απέναντι στην τοπική κοινωνία, έχει αποδείξει ότι έχουμε σταθεί δίπλα 
στους Ηπειρώτες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε η Τράπεζα των 
Ηπειρωτών που από τη φύση μας ως συνεταιριστική τράπεζα δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη 
της Περιφέρειας της Ηπείρου και των κατοίκων της. Τα σημερινά εγκαίνια αποτελούν φωτεινό  
παράδειγμα της παραπάνω δέσμευσης.» 
 
O κ. Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, 
δήλωσε: «Το άνοιγμα ενός ακόμα καταστήματος της Τραπέζης μας, την ίδια περίοδο όπου 
όλοι γνωρίζουμε πως οι άλλες τράπεζες συρρικνώνουν το δίκτυο των καταστημάτων τους και 
μεταφέρουν τα εγκριτικά τους κλιμάκια εκτός Ηπείρου, αποδεικνύει ότι η Τράπεζα Ηπείρου 
αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα στο τοπικό τραπεζικό σύστημα. » 
 
Ο κ. Ευάγγελος Λελοβίτης, Διευθυντής του νέου καταστήματος της Φιλιππιάδας της 
Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, ανέφερε: «Το νέο κατάστημα της Φιλιππιάδας είναι ένας 
χώρος παροχής τραπεζικών συμβουλών και λύσεων τόσο για την εξυπηρέτηση των ιδιωτών, 
όσο και των τοπικών επιχειρήσεων, ενισχύοντας την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της 
Φιλιππιάδας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς η έναρξη των υπηρεσιών μας από το Νοέμβριο 
έχει διευκολύνει κατά πολύ τις καθημερινές συναλλαγές των κατοίκων της περιοχής.» 

Με βασικό της στόχο να είναι η Τράπεζα πρώτης επιλογής στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου 

για ιδιώτες, οικογένειες, επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φοιτητές, η Τράπεζα Ηπείρου 

βρίσκεται δίπλα στου κατοίκους της Φιλιππιάδας, προκειμένου να σχεδιάσουν από κοινού το 

προϊόν που τους ταιριάζει, προσφέροντάς τους άμεσα και ευέλικτα μια ολοκληρωμένη 

συμβουλευτική καθοδήγηση. 



 

 

Σημειώνεται ότι το κατάστημα λειτουργεί ήδη από το Νοέμβριο (Μπιζανίου 266 και Γριμπόβου, 

48200, τηλ. 2683301230) με Διευθυντή του τον κ. Ευάγγελο Λελοβίτη, γνωστό στην τοπική 

κοινωνία λόγω άλλων θέσεων ευθύνης που είχε αναλάβει σε τράπεζες της περιοχής. 

-Τέλος- 

Σχετικά με την Τράπεζα Ηπείρου: 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ιδρύθηκε το 1978 υιοθετώντας το όραμα του ιδρυτή της Ιωάννη Δούμα να 
στηρίξει και να ενισχύσει την τοπική οικονομία και κοινωνία της ευρύτερης Περιφέρειας  Ηπείρου. Σήμερα, 
συμπληρώνοντας πάνω από 40 χρόνια λειτουργίας η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ είναι η Τράπεζα των 
17.000 Ηπειρωτών αλλά και των  θεσμικών επενδυτών. Με την συμμετοχή του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ως Στρατηγικού 
Επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τραπέζης, η Τράπεζα  βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση  για να 
προχωρήσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της  σχεδίου και του οράματός της για μια Ισχυρή Ελληνική 
Συνεταιριστική Τράπεζα.  Το νέο  συνεταιριστικό -επιχειρηματικό μοντέλο- πρότυπο  που  σχεδιάζει η Τράπεζα  
θα προσδώσει πολλαπλά οφέλη τόσο στην τοπική οικονομία και κοινωνία , όσο και στους εργαζομένους και τους 
μετόχους . 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με:  
 
την Touchpoint Strategies:  
Δανάη Καλαματιανού, τηλ: 210 6660865, danai.kalamatianou@touchpointstrategies.gr  
 
την Τράπεζα Ηπείρου:  
Ιωάννα Ζηκοπούλου, τηλ: 26510 59095, izikopoulou@epirusbank.gr 
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