ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε εξαιρετικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε σήμερα (Πέμπτη) στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ευρεία σύσκεψη για τα μέτρα τάξης και
ασφάλειας, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα των « πλέι- οφ » του
μπάσκετ, Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού, που θα διεξαχθεί την Κυριακή
(10 Ιουνίου ) στο ΣΕΦ.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν, ο επικεφαλής των μέτρων τάξης
Ευάγγελος Χριστακόπουλος ( Α' Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά),
πλαισιούμενος από αξιωματικούς της Αστυνομίας, ο διευθυντής του
ΕΣΑΚΕ, Γεώργιος Κονδύλης, εκπρόσωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός (Στ.
Ελληνιάδης, Ι. Τσιρώνης,) και ΚΑΕ Παναθηναϊκός ( Μιχ. Γεωργαντής), και
από πλευράς ΣΕΦ, ο Συντονιστής Διευθυντής Ευάγγελος Σουφλέρης, ο Αν.
Διευθυντής Τάσος Μητρόπουλος καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του
Σταδίου.
Όπως αποφασίσθηκε - και κατ’ αναλογία των μέτρων τάξης στον
πρόσφατο αγώνα του ΟΑΚΑ μεταξύ των δύο ομάδων :
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Θα υπάρξει ενδελεχής έλεγχος απ τους αστυνομικούς των φιλάθλων
που θα προσέρχονται στο ΣΕΦ. Δεν θα επιτραπεί η προσέγγιση σε
κανέναν που δεν θα έχει εισιτήριο εισόδου.
Θα εκδοθούν συνολικά 11.280 εισιτήρια.. Οι θύρες θα ανοίξουν
στις 16.30.
Η Αστυνομία θα πραγματοποιήσει ειδικό έλεγχο, πριν τον αγώνα,
σε κάθε χώρο του ΣΕΦ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
οποιαδήποτε προσπάθεια να εισαχθεί « υλικό » που θα
δημιουργήσει προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού.
Θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, εκατέρωθεν της «
φυσούνας εισόδου » η οποία θα προσεγγίζει το παρκέ του γηπέδου
καθώς και πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Οι 80 security που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, θα έχουν
ειδική άδεια εργασίας, συνοδευμένη από κάρτα και ειδικό
διακριτικό.
Στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, θα υπάρχουν μόνο
αστυνομικοί κι ένας αρμόδιος υπάλληλος, με τα κλειδιά των
θυρών.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού θα προσέλθει και θα αποχωρήσει
από το ΣΕΦ, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ενώ
φυλασσόμενο θα παραμείνει σε ειδικό χώρο και το πούλμαν της
ομάδας.
Στο parking VIP θα σταθμεύσουν μόνο οχήματα κατόχων
αντίστοιχων
εισιτηρίων.
Το νερό και τα αναψυκτικά που θα πωλούνται από το μπαρ του
Σταδίου, θα διατίθενται σε πλαστικά κυπελάκια. Την επιτήρηση
του μέτρου θα έχουν αστυνομικοί.

