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Η ΕΥΔΑ
ΑΠ στηρίίζει το φιιλανθρω
ωπικό έργγο της Εκκκλησίαςς
Συνάνντηση με τον
τ Μακαριώτατο Α
Αρχιεπίσκοπο Αθηννών και Πά
άσης Ελλά
άδος και
Πρόεδ
δρο της Ιεράς Συνόδ
δου Ιεραρρχίας, Ιερώ
ώνυμο Β’,, είχε σήμμερα ο Διεευθύνων
Σύμβο
ουλος τηςς ΕΥΔΑΠ, κ. Ιωάννη
ης Μπενίσης και το
τ Μέλοςς του Διοικητικού
Συμβο
ουλίου τηςς Εταιρεία
ας, κ. Κωννσταντίνοςς Βαφειάδ
δης στο Σ υνοδικό Μέγαρο,
Μ
στην Ιερά Μονή
ή Ασωμάτω
ων Πετρά
άκη.
π
ποιήθηκε στο πλαίίσιο στήριιξης που π
παρέχει η ΕΥΔΑΠ
Η συννάντηση πραγματοπ
στις κο
οινωνικέςς δομές τη
ης Εκκλησίίας μέσω της χορήγγησης τουυ Φιλανθρ
ρωπικού
Τιμολο
ογίου. Πιο συγκεκριμένα, κκατόπιν απόφασης
α
της Εταιιρείας, πα
αρέχεται
φιλανθρωπικό τιμολόγιο
ο χαμηλήςς χρέωσης σε 144 συνδέσε ις ύδρευσ
σης που
εξυπηρετούν 12
24 ιδρύμα
ατα φιλανθ
θρωπικού
ύ χαρακτήρα.
ην παροχή
ή φιλανθρωπικών τιμολογίωνν σε ευαίσ
σθητες κοοινωνικά δομές,
δ
η
Με τη
ΕΥΔΑΠ
Π στέκεται αρωγός και συνεχχίζει τη συ
υστηματικκή στήριξηη κοινωφεελών και
φιλανθρωπικώνν ιδρυμάτων, ανα
αγνωρίζοντας τις αυξημένες
α
ς δυσκολλίες που
υπάρχχουν στην παρούσα
α οικονομιική κατάσ
σταση.
Ο Μα
ακαριώταττος Αρχιεεπίσκοποςς Ιερώνυμ
μος, ευχα
αρίστησε ττον Διευθ
θύνοντα
Σύμβο
ουλο της ΕΥΔΑΠ
Ε
για
α τη στήριιξη του φιλανθρωπ
πικού έργοου της Εκκκλησίας,
ενώ ττόνισε πω
ως το ποσ
σό που εξξοικονομεείται είνα
αι πολύ σσημαντικό και θα
μπορέέσει η Εκκλλησία να ενισχύσειι τις κοινω
ωνικές της δομές.
Ο Διευ
υθύνων Σύμβουλοςς της ΕΥΔΑ
ΑΠ, κ. Ιωά
άννης Μπ
πενίσης, δδήλωσε: «Το
« νερό
είναι κκοινωνικό
ό αγαθό απ
πολύτως α
αναγκαίο για κάθε έμβιο ωνν και πρόθ
θεση της
ΕΥΔΑΠ
Π είναι να
α μην το στερείτα
αι κανείς συμπολίττης μας π
που βρίσκκεται σε
οικονο
ομική αδυ
υναμία. Στο πλαίσιιο αυτό η Εταιρεία
α, εκτός α
από το Κο
οινωνικό
Τιμολό
όγιο, έχεει θεσπίσ
σει το Φ
Φιλανθρωπ
πικό Τιμο
ολόγιο κκαι θέλονντας να
διευκο
ολύνει το σημαντικό κοινωνι κό έργο τη
ης Εκκλησ
σίας, αποφ
φάσισε να
α εντάξει
σε αυτό, το σύνολο των κοινωνικκών δομώνν της. Μεε αυτόν τοον τρόπο, θα έχει
στη διάθεσή τη
ης περισσ
σότερους πόρους για
γ να υπ
ποστηρίξεει το έργο
ο της. Η
ΕΥΔΑΠ
Π θα είναιι πάντα αρ
ρωγός ανά
άλογων πρ
ροσπαθειώ
ών».
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