Stand 21.07.2021

Καταστροφικές πλημμύρες – πρόσωπα επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με τις παροχές
βοήθειας
Λάβατε υπόψη: Για τις προαναφερθείσες παροχές βοήθειας, η επικοινωνία είναι δυνατή μόνο στα γερμανικά

Städtische Auskunft - Zentrale
Πληροφορίες για τις αστικές περιοχές – Κέντρο
• Σημείο επαφής για ερωτήσεις πολιτών
02331/207-5000
• Πληροφορίες σχετικά με την αστική διοίκηση
Stadt Hagen – Zentrale Hotline für „Hochwasser“ / Freiwilligenzentrale
Δήμος Hagen – Κεντρική τηλεφωνική γραμμή για την «πλημμύρα» / εθελοντικό κέντρο
• Συντονισμός των προσφορών βοήθειας
02331/207-5985
02331/207-5976
• Συνδρομή για εργασίες καθαρισμού
02331/207-5974
• Μεταφορές
hochwasserhilfe@stadt-hagen.de

• Καταλύματα (ιδιωτικά)
• Συντονισμός της παροχής βοήθειας επιτόπου
Έντυπο εγγραφής (για βοηθούς, ιδιώτες που χρήζουν
βοήθειας και για οργανισμούς που έχουν ανάγκες
συνδρομής):
https://fzhagen.de/hochwasserhilfe/
Τερματίζεται πλέον η αποδοχή δωρεών σε είδος!

Kitas
Παιδικοί σταθμοί
Stadt Hagen
Πόλη Hagen

• Εναλλακτικές επιλογές φροντίδας για κλειστό παιδικό
σταθμό

02331/207-4440
Wohnungsnotfälle
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της στέγασης
Stadt Hagen Zentrale Fachstelle • Για άτομα που δεν έχουν πλέον κατάλυμα
für Wohnraumsicherung
Κεντρικό τμήμα της πόλης Hagen
για την ασφάλεια της στέγασης
02331/207-2727
02331/207-5865
Städtisches Beratungszentrum „Rat am Ring“
Δημοτικό συμβουλευτικό κέντρο „Rat am Ring“
Stadt Hagen
• Ψυχολογική
υποστήριξη
για
τους
πάσχοντες
Δήμος Hagen
(οικογένειες, παιδιά και εφήβους)
•
Παρέμβαση σε περίπτωση κρίσης
02331/207-3991
• φιλική προς τα παιδιά επεξεργασία βιωμάτων
familienberatung@stadt-hagen.de

• περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101/PM_
397441.html
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WBH
(δημοτική εμπορική επιχείρηση)
notlage@wbh-hagen.de

• Συντονισμός της τεχνικής βοήθειας
οικοδομικών οχημάτων, φορτηγών κ.λπ.

δια

μέσω

HEB
(διάθεση αποβλήτων)
02331/3544 4444
Όλες οι πληροφορίες
ενημερώνονται διαρκώς στον
ιστότοπο του HEB:
www.heb-hagen.de

• Ελεύθερη διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και
ηλεκτρικών αποβλήτων
• Συνεχώς στις συνοικίες (ημερήσια ενημέρωση των
πληγεισών περιοχών στον δικτυακό τόπο)
• Υποστήριξη κατά τη φόρτωση ογκωδών αποβλήτων και
ηλεκτρικών αποβλήτων στα κοντέινερ

Untere Wasserbehörde
Κατώτερη Αρχή Διαχείρισης Υδάτων
Stadt Hagen Umweltamt
• Καταγραφή της περιβαλλοντικής ζημίας
Οργανισμός Περιβάλλοντος του • Στήριξη των πληγέντων που πρέπει να διασφαλίσουν ή
Δήμου Hagen
να αποκαταστήσουν βραχυπρόθεσμα τις περιβαλλοντικές
ζημίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο της οδικής
umweltschaden@stadt-hagen.de
ασφάλειας, της αποφυγής επακόλουθων ζημιών ή για
άλλους λόγους.
• Οι αναφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
πληροφορίες: Διεύθυνση, σύντομη περιγραφή της ζημίας,
το πρόσωπο επικοινωνίας, τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο.
• Η επεξεργασία των εκθέσεων θα γίνεται κατά το δυνατόν
μη γραφειοκρατικά και με τη δέουσα προσοχή όσον
αφορά στον επείγοντα χαρακτήρα.
• Περισσότερες
πληροφορίες:
https://www.hagen.de/web/de/hagen_de/01/0101/010101/PM_
397443.html
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