
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής είναι 20  € και η καταβολή του γίνεται τον πρώτο

μήνα κάθε έτους.  Το νούμερο αυτό επιλέχθηκε ως το ποσό που χρειάζεται για να

λειτουργήσει αρμονικά το ΟΡΑΜ.  Α.  ΕΛΛΑΔΟΣ.  Όσο αυξάνονται τα μέλη,
αυξάνονται τα έσοδα αλλά και οι ανάγκες εξυπηρέτησης καθώς και τα λειτουργικά. 

Η ετήσια συνδρομή αλλά και όποια άλλη οικονομική υποστήριξη δίνει δύναμη στον
λόγο του καθενός και ώθηση στην προσπάθεια να φτιάξουμε την κοινωνία που μας
στέρησαν.  Ενισχύει την ανεξαρτησία και κλείνει την πόρτα σε κάθε σκοπιμότητα,
συμφέρον και ''χορηγό'',  κάτι που έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται σύμφωνα με την

Ιδρυτική Διακήρυξη και το Καταστατικό του ΟΡΑΜ.  Α.  ΕΛΛΑΔΟΣ και μας

επιτρέπει να συνεχίσουμε για την εκπλήρωση του σκοπού που είναι η δίκαιη, ισότιμη,
ισόνομη και αξιοκρατική κοινωνία.

Όλα τα οικονομικά στοιχεία είναι σε δημόσια θέα και όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά
ανά πάσα ώρα και στιγμή.  Ξεκαθαρίζουμε     πως     εκτός     των     παρακάτω     τρόπων     καμία
άλλη     ενέργεια     είσπραξης     δεν     είναι     εγκεκριμένη και αυτό γίνεται για να υπάρχει
πλήρης διαφάνεια αλλά και να αποτρέψει τους επιτήδειους να εκμεταλλευτούν
ανυποψίαστους πολίτες.

Τρόποι     ενίσχυσης

Η αιτιολογία που μπορεί να συμπληρωθεί είναι μία από τις:
α) Συνδρομή

β) Εγγραφή

γ) Οικονομική     Ενίσχυση

1. Τράπεζα

Για     πλήρη     ανωνυμία κάνετε την κατάθεση στο μηχάνημα εντός της τράπεζας.
 Συμπληρώνετε τον αριθμό λογαριασμού «6054-138552-653»
 Στην καρτέλα «Αιτιολογία» συμπληρώνετε μία από τις παραπάνω.
 Στην καρτέλα «Τηλέφωνο» συμπληρώνετε το «21 30 466 466» το τηλεφωνικό

νούμερο του ΟΡΑΜ. Α. ΕΛΛΑΔΟΣ.
 Κρατάτε την απόδειξη και επικοινωνείτε με το γραφείο.



Επίσης μπορείτε να κάνετε μεταφορά από λογαριασμό μέσω διαδικτύου,  με

χρεωστική κάρτα ή πιστωτική κάρτα,  στον αριθμό λογαριασμού «6054-138552-
653»  Τράπεζα Πειραιώς ή από όποια άλλη τράπεζα στον IBAN:
«GR  6501710540006054138552653»

1. Διαδίκτυο
Με την χρήση προπληρωμένης κάρτας paysafe ή μέσω paypal.

2. Ταχυδρομείο
 Με ταχυδρομική επιταγή.
 Με τοποθέτηση στον φάκελο που θα γίνει η αλληλογραφία.

Και     στις     δύο     περιπτώσεις     απαιτείται     τηλεφωνική     συνεννόηση  .

3. Επίσκεψη     στο     γραφείο
Με αυτή την επιλογή ολοκληρώνεται πλήρως η διαδικασία,  δίνονται άμεσα τα

παραστατικά, υπάρχει κοινωνική επαφή και συζήτηση.
Την επόμενη μέρα θα σας δοθεί και το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης στον
λογαριασμό του ΟΡΑΜ. Α. ΕΛΛΑΔΟΣ με τα στοιχεία που επιθυμείτε.

Τα στοιχεία δεν κοινοποιούνται επίσημα εκτός άν το επιθυμεί ο υποστηρικτής.

Όπως καταλαβαίνετε, επιθυμούμε την πλήρη διαφάνεια και για τον λόγο αυτό όλες οι

συναλλαγές γίνονται μέσω τράπεζας.  Παράλληλα σεβόμαστε την επιθυμία για το

απόρρητο του καθενός και ταυτόχρονα είμαστε εντός νομικού πλαισίου.

Εκτός του ποσού των 20  € που είναι το κόστος εγγραφής –  συνδρομής,  ο καθένας

μπορεί να συμβάλει με όποιο ποσό επιθυμεί,  μικρότερο ή μεγαλύτερο,  όσες φορές

επιθυμεί, αρκεί να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία. Για πληροφορίες περί

του νόμου μπορείτε να καλέσετε στο γραφείο ή να διαβάσετε το νόμο 4304/2014
άρθρα 5, 6, 7.


