
The Hellenic Community of Ottawa (HCO) 
2023 Membership and Stewardship Form 

1315 Prince of Wales Drive, Ottawa, ON K2C 1N2 
Tel (613) 225-8016 Ext. 221 or 222     Fax (613) 225-8545 or (613) 225-9947 

office@helleniccommunity.com or church@helleniccommunity.com 

 

Name    _______________________________________________________________________________________ 

Address  ______________________________________________________________________________________ 

City __________________________ Prov. _     ________   Postal Code  _______________ 

Home Tel (          ) ______________________          Cell (         )  _________________________ 

Email address _______________________________________________________ 

 

Please check the membership category that applies to you 

 SINGLE  Amount 

 Single Person (18-59 years old)  $150 or $12.50/month 

 Senior Single Person (60+) Unmarried/Widowed  $120 or $10.00/month 

 Student (18 - 25 years old) $60 or $5.00/month 

 FAMILY   

 Couple (18-59 years old with or without children under 18 years old)  $300 or $25.00/month 

 Senior Couple (at least one 60+)                                                                                  

Please note that a Senior Couple can no longer have only one vote 

$240 or $20.00/month 

 

Stewardship:  The responsible support of something considered worth caring for and preserving. 
We understand that the Membership Fee is a minimum and we want to do more and be Stewards of our 
Community. As a Steward, you are also a Member of the Community in the category that you indicated above. 
Stewardship can be a one-time or monthly contribution. 
 
Please circle your monthly contribution below: 
 
$50/month – minimum          $100/month               $200/month               $500/month               Other $______/month 

Payment Options:  

• https://helleniccommunity.com/membership/  OR https://helleniccommunity.com/donations-stewardships/ 

• By credit card over the phone: 613-225-8016 ext. 221 or 222 (or at the bottom of the page) 

• By cheque payable to the Hellenic Community of Ottawa 

• In person at the HCO or the Church offices 

Pay by credit card:   □ in full □ monthly - you are committed for the full year  

Please charge my:   Visa □ MasterCard □ Amex  □ 

Name as it appears on the credit card _______________________________________________________ 

Credit Card #   _________________________________________ Expiry Date _______    CVV Code  ______ 

Signature ___________________________ Date ___________________     

  

Note:  If you include your email, all authorized communications from the HCO will be by email, unless you advise us differently. If 

you do not wish to be listed in any publications from the HCO please contact us via email                                                                                   

at office@helleniccomunity.com or church@helleniccommunity.com  

https://helleniccommunity.com/membership/
https://helleniccommunity.com/donations-stewardships/
mailto:office@helleniccomunity.com
mailto:church@helleniccommunity.com


Ελληνική Κοινότητα Οττάβας (ΕKO) 
Συνδρομή 2023 και “Stewardship”  

1315 Prince of Wales Drive, Ottawa, ON K2C 1N2 
Tηλ. (613) 225-8016, εσωτ. 221 ή 222     Fax (613) 225-8545 ή (613) 225-9947 

office@helleniccommunity.com or church@helleniccommunity.com 
 

Όνομα   _________________________________________________________________________________________________ 

Διεύθυνση   ______________________________________________________________________________________________ 

Πόλη __________________________  Επαρχία  __________   Ταχυδρομικός Τομέας  _______________ 

Τηλ. Οικίας  (         ) ______________________          Τηλ. Κινητό  (         )  _________________ 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση  ______________________________________________________ 

 

Παρακαλούμε κυκλώστε την κατηγορία συνδρομητού που ισχύει για εσάς  

Ατομική Συνδρομή Ποσό  

Ατομική (18-59 ετών) 150 δολ.  ή 12.50 δολ./μήνα 

Ηλικιωμένος/νη (60 ετών και άνω) – Ένα άτομο ή χήρος/χήρα 120 δολ. ή 10 δολ./μήνα 

Φοιτητής/Φοιτήτρια (18 -25 ετών) 60 δολ. ή 5 δολ./μήνα 

Οικογενειακή Συνδρομή   

Οικογενειακή (Ζευγάρι 18-59 ετών, με ή με δίχως παιδιά ηλικίας κάτω των 18 

ετών)  

300 δολ. ή 25 δολ./μήνα 

Ζευγάρι Ηλικιωμένων (O ένας, τουλάχιστον, άνω των 60 ετών)                              

Σημείωση: Δεν ισχύει πλέον η συνδρομή για μία ψήφο  

240 δολ. ή 20 δολ./μήνα 

 

Stewardship είναι η υποστήριξη ενός σκοπού ή ενός ιδανικού που είναι άξιο φροντίδας και διατήρησης.  
Η συνδρομή είναι η ελάχιστη προσφορά μας προς την Κοινότητά μας για αυτό θα πρέπει να προσφέρουμε επιπλέον μέσω του 
προγράμματος Stewardship. Ως “Steward” είμαστε, επίσης, μέλη της Κοινότητας στην κατηγορία που θα σημειωθεί στον 
παραπάνω κατάλογο.    
 

Παρακαλoύμε σημειώστε, με κύκλο, το ποσό της μηνιαίας συνεισφοράς σας:   
 

50 δολ./μήνα 100 δολ./μήνα 200 δολ./μήνα 500 δολ./μήνα  Άλλο ποσό_________ το μήνα 
 

Τρόποι πληρωμής:   

• https://helleniccommunity.com/membership/  ή  https://helleniccommunity.com/donations-stewardships/ 

• Με πιστωτική κάρτα, τηλεφωνώντας στο 613-225-8016 εσωτ. 221 ή 222 (ή συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, παρακάτω) 

• Με επιταγή πληρωτέα:  Τhe Hellenic Community of Ottawa 
• Αυτοπροσώπως, στα γραφεία της Κοινότητας ή του Ιερού Ναού   

 

Επιθυμώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα  □ Ολόκληρο το ποσό  □ Σε μηνιαίες δόσεις – Δέσμευση ενός χρόνου  

Παρακαλώ χρεώστε την κάρτα μου:   Visa □ MasterCard □ Amex  □ 
 

Όνομα κατόχου πιστωτικής κάρτας ________________________________________________________________ 

Αριθμός πιστωτικής Κάρτας _________________________________     Ημερομηνία λήξης   _______________         

Τριψήφιος κωδικός (πίσω μέρος κάρτας) ____________  

 

Υπογραφή  _______________________________________ Ημερομηνία  ___________________ 

 

Σημείωση: Εάν, στο παρόν έντυπο, έχετε συμπεριλάβει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, κάθε ενημέρωση εκ μέρους της Ε.Κ.Ο. 

θα γίνεται ηλεκτρονικά. Εάν δεν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν τα στοιχεία σας στο Αναμνηστικό Λεύκωμα της Ε.Κ.Ο., 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 613-225-8016 eσωτ. 221 ή 222 ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων   

office@helleniccomunity.com  ή  church@helleniccommunity.com. 

https://helleniccommunity.com/membership/
https://helleniccommunity.com/donations-stewardships/
mailto:office@helleniccomunity.com
mailto:church@helleniccommunity.com

