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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΗ: 
•Στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων έχουν δικαίωμα 
εγγραφής,όσοι έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας και ισχύει κάτι 
από τα παρακάτω: 
α) να  είναι κάτοικοι ή δημότες Βριλησσίων
β) να είναι γονείς κατοίκων ή δημοτών Βριλησσίων που φιλοξενούνται 
από τα παιδιά τους στα Βριλήσσια 
γ) να είναι γονείς των μελών του ΚΑΠΗ (υπερήλικες) που να 
φιλοξενούνται από τα παιδιά τους - μέλη του ΚΑΠΗ Βριλησσίων
δ) να μένουν στα όρια του αλλά να υδρεύονται από το δήμο 
Βριλησσίων
Οι εγγραφές των νέων μελών πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη κι 
ώρα:10πμ-12
Διαδικασία εγγραφής 
Για την εγγραφή στο Κ.Α.Π.Η ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει:
1) Αστυνομική ταυτότητα όπου θα αποδεικνύεται η ηλικία του και 
αντιστοίχως: 
• 2α) Για την α) περίπτωση, προσκομίζουν Πιστοποιητικό Μονίμου 
Κατοικίας ή Εντοπιότητας ή  ένα λογαριασμό ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σταθερής ή 
κινητής τηλεφωνίας
• 2β) Για την β) περίπτωση, προσκομίζουν Πιστοποιητικό Μονίμου 
Κατοικίας ή Εντοπιότητας ή  ένα λογαριασμό ΔΕΗ, ή ΕΥΔΑΠ, ή σταθερής 
ή κινητής τηλεφωνίας του παιδιού του σε συνδυασμό με πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης από το ΚΕΠ  
• 2γ)Για την γ) περίπτωση, προσκομίζουν την κάρτα μέλους του ΚΑΠΗ, 
σε συνδυασμό με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ΚΕΠ  
• 2δ)Για την δ) περίπτωση, προσκομίζουν λογαριασμό ύδρευσης του  
Δήμου Βριλησσίων
3) Δύο (2) φωτογραφίες. 
4) Καταβολή οικονομικής εισφοράς
 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-12:00
• ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
Παρακαλούμε  τα μέλη του ΚΑΠΗ,  να  ανανεώσετε τις κάρτες σας για 
το Έτος 2019.  Η ανανέωση της κάρτας σας θα γίνεται κατόπιν της 
ατομικής σας κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς, του ποσού των 10 
ευρώ, στο λογαριασμό 5072-053333-647. Στο αποδεικτικό κατάθεσης , 
θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνσή ,το τηλέφωνο και 
η αιτιολογία  «ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΕΤΟΥΣ 2019». Κατόπιν θα 
προσκομίζετε το αποδεικτικό κατάθεσης στο  ΚΑΠΗ  για να 
σφραγίζουμε την κάρτα σας.
Εξαιρούμε τους έχοντες κινητικά ή άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας  οι 
οποίοι μπορούν να απευθύνονται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» 
τηλ.210-6135611.                                          
•2) ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΑΠΗ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΤΗN ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει όλοι να 
έχετε ανανεωμένες τις κάρτες σας, προκειμένου να συμμετέχετε  στις 
δραστηριότητες μας. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΚΠΑ

15/5 - 21/5/2019 
Εβδομάδα μέτρησης Οστικής Πυκνότητας  ώρες 
09.00-12.00 Ραντεβού στο 210-8045564
 
ΠΕΜΠΤΗ 23/5:
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΟΙΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ, ΠΛΑΣΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ. 
Με αφορμή την ολοκλήρωση του α’ κύκλου των πιλοτικών 
προγραμμάτων για την άνοια που με επιτυχία εφαρμόζει ο 
Ο.Κ.Π.Α. του Δήμου Βριλησσίων σε συνεργασία με την 
Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», την Ελληνική 
Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, προγραμματίζει  την από 
κοινού διοργάνωση μιας εκδήλωσης για το κλείσιμο του 
προγράμματος του Ιατρείου Μνήμης, των Ομάδων Νοητικής 
Ενδυνάμωσης κτλ. Στόχος της  εκδήλωσης θα είναι η 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών για την άνοια 
που προσφέρει ο Δήμος μας, αλλά και η πραγματοποίηση 
ενημερωτικών ομιλιών από εξειδικευμένους επαγγελματίες 
υγείας με κεντρικό θέμα την καταπολέμηση του στίγματος της 
άνοιας ως βασικής προϋπόθεσης για τη δημιουργία Φιλικών 
Κοινοτήτων για την άνοια. Aίθουσα “Μουσών” Πνευματικό 
Κέντρο, Κισσάβου 11 Εναρξη:19:00 
Στο μουσικό μέρος της εκδήλωσης συμμετέχουν: 
Στο πιάνο ο Άγγελος Βελεγράκης, 
στο φλάουτο η Σερέφογλου Σοφία 
με τη συμμετοχή της χορωδίας ενηλίκων του συλλόγου«Εργάνη» 
Διεύθυνση-Διδασκαλία:  Άγγελος Βελεγράκης. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα μοιραστούν τα φυλλάδια 
κατά του στίγματος της άνοιας τα οποία δημιουργήθηκαν στο 
πλα συνεργασίας με το Δήμο Βριλησσίων
 


