
 

 

Μέτρα Στήριξης Πλημμυροπαθών της πόλης Hagen 
 
Αγαπητοί συμπολίτες, 

οι ζημίες που προκλήθηκαν από την πλημμύρα στις 13 και 14 Ιουλίου 2021 στο Hagen 
εξακολουθούν να είναι ορατές σε πολλά μέρη. 
 
Εάν είστε ένας από αυτούς που επλήγησαν από την πλημμύρα, σας προσφέρουμε επίσης 
περαιτέρω βοήθεια και υποστήριξη βραχυπρόθεσμα: 
 

• Αιτήσεις 
Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε για την υποβολή της αίτησης για κρατιδιακές 
ενισχύσεις ανασυγκρότησης. 
 

• Βοήθεια για την ανασυγκρότηση: Εν μέρει αποδοχή του δηλωθέντος ποσού ζημίας 
Ως ιδιοκτήτης οικιστικού ακινήτου, έχετε υποβάλει αίτηση για κρατιδιακή βοήθεια 
για την ανακατασκευή της κατοικίας σας χώρα; Το ομόσπονδο κρατίδιο επιστρέφει 
έως και το 80 % της ζημίας που έχετε υποστεί. Μπορούμε να αναλάβουμε το 
υπόλοιπο μερίδιο έως και 20 % του δηλωθέντος ποσού ζημίας από τις διαθέσιμες 
δωρεές. 
 

• Προκαταβολές ασφαλιστικών παροχών 
Εξακολουθείτε να περιμένετε μια απόφαση/πληρωμή της ασφάλειάς σας από την 
ασφάλιση στοιχειωδών ζημιών σας και χρειάζεστε επειγόντως οικονομική στήριξη για  
υπερκεράσετε τις προσωρινές οικονομικές δυσχέρειες; Μπορούμε να τις 
προκαταβάλλουμε από τις διαθέσιμες δωρεές. 

 
• Κοινωνικά προβλήματα επείγουσας ανάγκης  

Έχετε υποστεί μεγάλες ζημιές λόγω της πλημμύρας, η οποία δεν καλύπτεται από την 
επείγουσα βοήθεια της χώρας, την ασφάλιση ή τη βοήθεια ανασυγκρότησης; Σε 
ιδιαίτερα σοβαρές μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορούμε να προσφέρουμε βοήθεια 
από τις διαθέσιμες δωρεές. 
 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας συμβουλεύσουμε και να σας υποστηρίξουμε! 
 

Τα κοινά συμβουλευτικά κέντρα της πόλης Hagen και οι φιλανθρωπικές ενώσεις βρίσκονται 
σε δύο τοποθεσίες: 
 
• Grabenstraße 13, Hagen-Mitte, ραντεβού στο τηλέφωνο 02331/3403990, e-mail: hoch-

wasserhilfe@stadt-hagen.de, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 8 π.μ. έως 
τις 4 μ.μ., Παρασκευή από τις 8 π.μ. έως τις 1 μ.μ. 
 

• Grünrockstraße 18-20, Hagen-Hohenlimburg, ραντεβού στο τηλέφωνο 02331/207-5522, 
e-mail: hochwasserhilfe@stadt-hagen.de, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Πέμπτη από 
τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ., Παρασκευή από τις 8 π.μ. έως τις 1 μ.μ.  

 
Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Μαζί με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, σας 
υποστηρίζουμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. 
 
Η δική σας πόλη Hagen 


