Νέο Φάληρο 5 Νοεμβρίου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (Τετάρτη) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ευρεία
σύσκεψη για τα μέτρα τάξης και ασφάλειας και γενικότερα την εύρυθμη διεξαγωγή
του αγώνα της << Ευρωλίγκα >>, μεταξύ Ολυμπιακού και Μακάμπι Τελ Αβίβ που θα
διεξαχθεί στο Σ.Ε.Φ. την προσεχή Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, στις 21.45.
Στη σύσκεψη μετείχαν :
Ο επικεφαλής των μέτρων τάξης, Αν. Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιά, Ευάγγελος
Χριστακόπουλος, πλαισιούμενος από αξιωματικούς της Αστυνομίας. Ο υπεύθυνος
ασφαλείας Γιώργος Μαντζάνας και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός,
Χρήστος Σταυρόπουλος.
Από πλευράς Σ.Ε.Φ., παρέστη ο αν. Συντονιστής Διευθυντής, Τάσος Μητρόπουλος,
(μαζί του υπηρεσιακοί παράγοντες ), ο οποίος αφού ευχήθηκε καλή αγωνιστική
χρονιά, τόνισε ότι το Στάδιο θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να
ανταπεξέλθει στην αποστολή του. Παράλληλα ο Τ. Μητρόπουλος, επισήμανε την
αναγκαιότητα της συνεργασίας όλων και την κοινή ευθύνη για την επίλυση τυχόν
προβλημάτων που θα παρουσιαστούν, ενώ υπογράμμισε ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού
θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αποτελεί το δεύτερο σπίτι
τους.
Όπως αποφασίστηκε :
- Θα εκδοθούν συνολικά 11.037 εισιτήρια, για τις ανάγκες της γηπεδούχου
ομάδας. ( Η φιλοξενούμενη δεν θα παραλάβει εισιτήρια για τους φιλάθλους
της ). Η πρόσβαση δεν θα επιτραπεί σε όσους δεν διαθέτουν σφραγισμένο απ
το οικείο αστυνομικό τμήμα, εισιτήριο του αγώνα.
- Η είσοδος - προσέλευση των φίλων του Ολυμπιακού θα γίνει μεμονωμένα,
από τις θύρες 1-8.
- Οι θύρες του Σταδίου, θα ανοίξουν δυόμιση ώρες νωρίτερα από την έναρξη
της αναμέτρησης, ήτοι στις 19.15.
- Η τοποθέτηση των πανό, (πριν το άνοιγμα των θυρών), θα γίνει παρουσία
εκπροσώπων της ερυθρόλευκης ΚΑΕ.
- Η προσέλευση της αποστολής της Μακάμπι, θα γίνει συνοδεία αστυνομικής
δύναμης, η οποία θα έχει και την ευθύνη της ασφάλειας και των αποδυτηρίων
της ισραηλινής ομάδας.
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις ανάγκες του αγώνα θα διαθέσει 90 άνδρες
ιδιωτικής ασφάλειας…
- Αντίστοιχα θα διατεθούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο Σ.Ε.Φ., στο
πλαίσιο της ασφαλούς διεξαγωγής του αγώνα.
- Απαγορεύεται εντός του Σταδίου η πώληση, διάθεση και κατανάλωση
αλκοολούχων ποτών , όπως και η πώληση νερού, χυμών κ.λ.π. σε κουτάκια ή
φιάλες (μόνο σε πλαστικά ποτηράκια).
- Τέλος, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της Αστυνομίας, θα ελέγξουν πριν τον
αγώνα, το σύνολο των χώρων του Σταδίου, Ειρήνης και Φιλίας.

