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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Eκδόθηκε από την Ε.Μ.Υ. Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού σύμφωνα με το
οποίο θα έχουμε αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας.
Σας ενημερώνουμε ότι από Tρίτη 27-07-2021 τίθεται σε 24ωρη λειτουργία ως κλιματιζόμενος χώρος
τα Κέντρα Αστέγων Πειραιά του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων σε συνεργασία με το
Δήμο Πειραιά, που βρίσκεται στην οδό Μυκάλης 51, Καμίνια,
με τηλέφωνα 216 8003076, 216 8003077, καθώς και τα Κέντρα Αστέγων Νίκαιας στην οδό
Κοτυώρων 35, του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων σε συνεργασία με το Δήμο Νίκαιας –
Α.Ι. Ρέντη με τηλέφωνα 2130298396, 2168001357-58.
Αυτές τις ημέρες των έκτακτων καιρικών φαινομένων, τα κέντρα φιλοξενίας ΑΣΤΕΓΩΝ του Ομίλου
για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων, θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, για τη φιλοξενία πολιτών που
έχουν ανάγκη, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά στο πλαίσιο του σχεδίου ενεργειών για πρόληψη
και αντιμετώπιση θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.
Οι Δομές Αστέγων Πειραιά θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν όποιον συμπολίτη μας βρίσκεται σε
ανάγκη, προσφέροντας κλιματιζόμενο χώρο, φαγητό, δροσερά ροφήματα, καθαρά ρούχα και τη
δυνατότητα μπάνιου.
Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού σε όλες τις δομές τηρείται ΑΥΣΤΗΡΑ το πρωτόκολλο των
οδηγιών προστασίας του Ε.Ο.Δ.Υ. και εφαρμόζονται πάντα όλα τα μέτρα πρόληψης ενάντια στον ιό
SARS COV-2. Κατά την είσοδο θα διενεργούνται υποχρεωτικά Rapid Test.

Ο Όμιλος UNESCO Πειραιά και Νήσων συλλέγει και χρησιμοποιεί κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η
ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η
καταστροφή, με απόλυτο σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς εσάς

