Νέο Φάληρο 23 Μαΐου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε εξαιρετικά φιλικό κλίμα, πραγματοποιήθηκε σήμερα ( Παρασκευή), στο Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας, ευρεία σύσκεψη, για τα μέτρα τάξης και ασφάλειας, για την ομαλή
διεξαγωγή του αγώνα των « πλέι οφ » του μπάσκετ, μεταξύ Ολυμπιακού –
Παναθηναϊκού, που θα διεξαχθεί την Τρίτη ( 27 Μαΐου ) στις 8 μ.μ., στο ΣΕΦ.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν :
Ο επικεφαλής των μέτρων τάξης, Αν. Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιά, Ευάγγελος
Χριστακόπουλος, πλαισιούμενος από αξιωματικούς της Αστυνομίας, ο Διευθυντής
του ΕΣΑΚΕ, Γεώργιος Κονδύλης, ο εκπρόσωπος της Διαρκούς Επιτροπής
Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) Θεόδωρος Κεφαλάς, εκπρόσωποι της ΚΑΕ
Ολυμπιακός ( Ιωάννης Τσιρώνης) και ΚΑΕ Παναθηναϊκός ( Μιχάλης Γεωργαντής ),
και από πλευράς ΣΕΦ, ο Αν. Συντονιστής Διευθυντής, Τάσος Μητρόπουλος.
Όπως αποφασίστηκε :
- Θα εκδοθούν συνολικά 10.800 εισιτήρια, για τις ανάγκες της γηπεδούχου
ομάδας.
- Θα παραμείνουν κλειστά τα τμήματα 125 και 126 των πτυσσόμενων κερκίδων
( χωρητικότητας 105 και 96 θέσεων αντίστοιχα), πίσω απ’ τον πάγκο του
Παναθηναϊκού.
- Θα τοποθετηθεί πρόσθετη « φυσούνα », η οποία θα αναπτύσσεται μέχρι τον
πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας. Εκατέρωθεν της «φυσούνας», και πίσω
από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, θα παρίσταται επαρκής αστυνομική
δύναμη.
- Ειδικό πρόσθετο προστατευτικό, θα εγκατασταθεί πίσω απ’ τον πάγκο του
Παναθηναϊκού και της γραμματείας.
- Θα λειτουργήσουν οι κάμερες ασφαλείας του κλειστού κυκλώματος του ΣΕΦ.
- Στο χώρο των αποδυτηρίων του Παναθηναϊκού θα υπάρχει μόνο αστυνομική
δύναμη.
- Η προσέλευση των φιλάθλων του Ολυμπιακού θα γίνει μεμονωμένα και για
την είσοδό τους θα χρησιμοποιηθούν οι θύρες 1-8.
- Οι θύρες του Σταδίου θα ανοίξουν στις 5.30 μ.μ., ήτοι δυόμιση ώρες πριν την
έναρξη της αναμέτρησης.
- Θα υπάρξει ενδελεχής έλεγχος απ’ τους αστυνομικούς, των φιλάθλων που θα
προσέρχονται στο ΣΕΦ. Δεν θα επιτρέπεται η προσέγγιση σε όσους δεν θα
διαθέτουν εισιτήριο.
- Το πούλμαν της αποστολής του Παναθηναϊκού, θα αφιχθεί και θα
αποχωρήσει συνοδευόμενο από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ θα παραμείνει
φυλασσόμενο σε στεγασμένο χώρο πάρκινγκ.
- Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, θα διαθέσει 70 άνδρες ιδιωτικής ασφάλειας, που θα
φέρουν ειδικά διακριτικά.
- Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), θα συνοδεύονται στον αγωνιστικό
χώρο, από ένα πρόσωπο.
- Στο πάρκινγκ VIP θα σταθμεύουν μόνο οχήματα κατόχων, αντίστοιχων
εισιτηρίων.
Τα μέτρα ασφαλείας, θα ισχύσουν και για τον επόμενο αγώνα στο ΣΕΦ (
Κυριακή 1η Ιουνίου ) , εφόσον αυτός χρειαστεί.

