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Διανομή προϊόντων στις οικογένειες του ΚΕΑ-TEBA  

από το Δήμο Καρδίτσας και τους Δήμους-εταίρους 

 

Ο Δήμος Καρδίτσας, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης στην 

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, σε συνεργασία με όλους τους Δήμους-εταίρους θα 

πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στους δικαιούχους του 

Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που έχουν αιτηθεί να είναι ωφελούμενοι του 

προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».  

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας 

Καρδίτσας τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παρακάτω: 

 Για το Δήμο Καρδίτσας το σημείο διανομής θα είναι το πρώην ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

ΛΟΥΜΑΚΗ στην οδό Χαριλάου Φλωράκη και η διανομή θα πραγματοποιηθεί την 

Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ., την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 από 

09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 από 09:00 π.μ. έως 14:00 

μ.μ., 

 Για το Δήμο Σοφάδων, το σημείο διανομής θα είναι το πρώην S/M CARREFOUR και η 

διανομή θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 έως και την Παρασκευή 8 

Απριλίου 2022 από 09:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., 

 Για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, το σημείο διανομής θα είναι το Δημαρχείο του Δήμου 

Λίμνης Πλαστήρα και η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 από 

10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.,  

 

 
 
          ΠΡΟΣ: ΜΜΕ 

 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 

 
 

                                                        Καρδίτσα, 30/03/2022 
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 Για το Δήμο Αργιθέας, το σημείο διανομής θα είναι η Αγορασιά και η διανομή θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 από 10:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ.,  

 Για το Δήμο Μουζακίου, το σημείο διανομής θα είναι το Δημοτικό Κινηματοθέατρο 

Μουζακίου  και η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και την 

Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 από 10:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ., 

 Για το Δήμο Παλαμά, το σημείο διανομής θα είναι το Μουσών Μέλαθρο στον Παλαμά και 

η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και την Παρασκευή 8 

Απριλίου 2022 από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους επίσημο έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ και την 

Αστυνομική τους Ταυτότητα για τους ημεδαπούς ή το Διαβατήριο για τους αλλοδαπούς. Εάν η 

παραλαβή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί για σοβαρούς λόγους από τον ωφελούμενο  ή  μέλος της 

οικογένειάς του, τα προϊόντα θα μπορεί να παραλάβει τρίτο πρόσωπο προσκομίζοντας 

εξουσιοδότηση (δεν απαιτείται γνήσιο υπογραφής). 

 

Τονίζεται ότι  οι διανομές  θα πραγματοποιηθούν τηρώντας αυστηρά τους κανονισμούς 

ατομικής υγιεινής και τις οδηγίες – μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας για την πρόληψη 

της διασποράς του Νέου Κορονοϊού COVID-19,  που έχουν τεθεί  από την Κείμενη Νομοθεσία 

και οι δικαιούχοι που θα προσέρχονται στο χώρο διανομής θα πρέπει να φοράνε απαραιτήτως 

μάσκα προστασίας. 

 

Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν  τρόφιμα & είδη βασικής υλικής συνδρομής. 

 

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, να προσέρχονται τις 

ημέρες και ώρες που τους υποδεικνύουν οι υπηρεσίες των Δήμων κατά την επικοινωνία τους, 

για την καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτησή τους. 
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