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Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2017 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Και φέτος θα συμμετέχει η Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών 
με πληροφοριακό κέντρο στη Διεθνή Επιχειρηματική 

Έκθεση Σερρών «SER-EXPO 2017» 

Το πληροφοριακό κέντρο θα λειτουργήσει από την Παρασκευή (29 
Σεπτεμβρίου) έως και την Κυριακή (1 Οκτωβρίου)  

Οι πολίτες και τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για 
θέματα κυκλοφοριακής και οδικής παιδείας, αλλά και για το έργο και 

την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας 

Για δεύτερη χρονιά θα λειτουργήσει Πληροφοριακό Κέντρο της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Σερρών, στο πλαίσιο της 3ης Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης 
Σερρών «SER-EXPO 2017». 
 
Από μεθαύριο (Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017) μέχρι και την Κυριακή (1 
Οκτωβρίου 2017) θα μπορούν οι πολίτες και τα παιδιά να επισκέπτονται το 
πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας, καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας, ώστε να γνωρίσουν από κοντά το έργο που επιτελεί η Ελληνική 
Αστυνομία, τόσο σε προληπτικό και κατασταλτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
κοινωνικών δράσεων. 
 
Έχει δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
επισκεπτών σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυρίως των παιδιών, όπου με την 
χρήση ειδικού τεχνητού ασφαλτοτάπητα θα μπορούν πρακτικά να 
ενημερώνονται από έμπειρους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς, για θέματα 
σωστής κυκλοφοριακής αγωγής. 
 
Επιπλέον οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν με τη χρήση 
ειδικού προσομοιωτή τροχαίων ατυχημάτων, σε θέματα οδικής ασφάλειας και 
ασφαλούς οδήγησης. 
 
Οι επισκέπτες θα ενημερώνονται και μέσα από βίντεο που θα προβάλλονται 
για τις ειδικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που στοχεύουν στην 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των πολιτών, αλλά και στην προστασία και εξυπηρέτηση του κοινωνικού 
συνόλου. 
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Θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με εξειδικευμένα στελέχη της 
Ελληνικής Αστυνομίας και να ενημερωθούν για θέματα που αφορούν το 
ηλεκτρονικό έγκλημα, την αποφυγή απάτης σε βάρος τους, την προστασία 
από κλοπές και διαρρήξεις κ.α. 
 
Επίσης, ειδικά για τα παιδιά θα λειτουργεί διαμορφωμένος χώρος στο 
Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας για ζωγραφική και 
χειροτεχνίες, ώστε με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο να ενημερωθούν για το 
έργο και την προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινωνικό σύνολο. 
 
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας και η 
Διεύθυνση Αστυνομίας Σερρών καλούν τους πολίτες να επισκεφτούν το 
Πληροφοριακό Κέντρο (περίπτερο) της Ελληνικής Αστυνομίας και να 
ενημερωθούν για τις αστυνομικές δράσεις που αναπτύσσονται τόσο μέσα από 
τη διαπροσωπική επικοινωνία με αστυνομικούς, όσο και μέσα από το σχετικό 
έντυπο ενημερωτικό υλικό. 
 
 
 
 
 
      
 
 

 

 

 


