
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής σε όλα τα προγράμματα του ΚΑΠΗ 
βάσει του τελευταίου Φ.Ε.Κ. έχουν τα μέλη τα οποία: 
Α) έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ. 
Β) έχουν πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ. 
Γ) αρνητικό Rapid Test 24ωρου ή της ίδιας ημέρας  
(μόνο για συμμετοχή σε εκδήλωση ή εκδρομή του ΚΑΠΗ). 
Δ) να έχουν ανανεώσει τη κάρτα μέλους για το έτος 2022. 
 
Επίσης για την είσοδό τους στους χώρους των ΚΑΠΗ και κατά 
τη διάρκεια παραμονής σε αυτούς, είναι απαραίτητη η 
τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων σύμφωνα με τα 
ισχύοντα πρωτόκολλα. 
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Ο κ τ  ώ β ρ ι ο ς  2022 
 

 
 

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου κος Κωνσταντίνος Δ. Αλλαγιάννης, ο 

Πρόεδρος του Ν.Π.Π.Δ. «Βραυρώνιος» κος Νικόλαος Κορωνιάς, 

τα μέλη του Δ.Σ. & το προσωπικό των ΚΑΠΗ, σας εύχονται 

καλό φθινόπωρο! 

 

mailto:kapi.mar@hotmail.com


ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022  
 
Εορταστική εκδήλωση – χορός. 
Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Γ΄ Ηλικίας στο μουσικό 
θαλασσομεζεδοπωλείο «ΑΜΜΟΣ» στο Πόρτο Ράφτη 
(Αγίας Μαρίνας 52) με πλήρες μενού και μουσική με D.J. 
 

 
Ώρα προσέλευσης στο «ΑΜΜΟΣ» 12:30 μ.μ. 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ : Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, 
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και Τρίτη 4 Οκτωβρίου. 
 
Από το ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου θα αναχωρήσει πούλμαν στις 
12:00 μ. για τα μέλη που αδυνατούν να προσέλθουν με 
δικό τους μέσο. 
 
 
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

Μονοήμερη εκδρομή στο όμορφο νησί της Σαλαμίνας 
και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης. 
Το μεσημέρι γεύμα σε ταβέρνα του νησιού με ατομικά 
έξοδα. Καφέ και βόλτα στη πόλη της Σαλαμίνας. 
Νωρίς το βραδάκι θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. 
Κόστος συμμετοχής: Πούλμαν και καραβάκι 13€. 

 
 

Ώρα αναχώρησης και από τα δύο ΚΑΠΗ στις 08:00π.μ. 
 
Εγγραφές: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 
 

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

Εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Μαρκοπούλου για τον εορτασμό της 
28ης Οκτωβρίου. 

 
 
Ώρα έναρξης εκδήλωσης: 10:30 π.μ. στο ΚΑΠΗ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακολουθήσει κέρασμα. 

Η συμμετοχή για τα μέλη των ΚΑΠΗ, με ανανεωμένη 
κάρτα για το 2022, θα είναι ΔΩΡΕΑΝ. 
Για τα μη μέλη, η συμμετοχή θα είναι 20€. 


