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Αλλοδαπός συνελήφθη 
στον Ίασμο με κλεμμένο 

αμάξι και χωρίς δίπλωμα
 

Αλήθεια τι γύρευε στον Ίασμο  ο αλλοδαπός με το 
κλεμμένο αμάξι από την Αττική;

Εφιαλτικές διαστάσεις παίρνει το θέμα των αλλοδα-
πών που κλέβουν αυτοκίνητα και κάνουν δουλεμπό-
ριο.

Εκείνο όμως που τρομάζει τις αρχές είναι ότι οι δου-
λέμποροι χρησιμοποιούν αλλοδαπούς πρώην λα-
θρομετανάστες οι οποίοι δεν έχουν την ικανότητα 
να οδηγούν, μετατρεπόμενοι αυτόματα  σε δημόσιο 
κίνδυνο, παίρνοντας στον λαιμό τους αθώους πολίτες 
οι οποίοι κινούνται στον ίδιο δρόμο που κινείται ο 
εγκληματίας.

Η τιμωρία του εν λόγω ατόμου, θα πρέπει να είναι 
παραδειγματική για να φτάσει στα «κανάλια» της δια-
κίνησης ότι η Ελληνική πολιτεία δεν αστειεύεται.

Σύμφωνα με την αστυνομία συνελήφθη την 27-5-
2022 το πρωί σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ιάσμου 
ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγη-
σης, ενώ για το όχημα διαπιστώθηκε ότι έχει δηλωθεί 
κλοπή την 21-5-2022 σε αστυνομική υπηρεσία της 
Αττικής.

Θρήνος στην Ξάνθη – 2 άτομα 
σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην 

Καβάλα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην 
Γαληψό του Δήμου Παγγαίου στην 
Καβάλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρω-
ποι να χάσουν τη ζωή τους, οι δύο εκ 
των οποίων ήταν από χωριό της Ξάν-
θης σύμφωνα με πληροφορίες που 
μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικα-
λείται το ΑΠΕ, το δυστύχημα συνέβη 
όταν ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό 
αυτοκίνητο στον οποίο επέβαιναν τρία 
άτομα και ήταν σε καταδίωξη από 
περιπολικό της Αστυνομίας εξετρά-
πη της πορείας του και προσέκρουσε 
πάνω σε φορτηγό αυτοκίνητο κάβας 
που ήταν σταθμευμένο και ο οδηγός 
του εκείνη την ώρα ξεφόρτωνε.

Λόγω της αυξημένης ταχύτητας που 
είχε αναπτύξει ο οδηγός του επιβα-
τικού αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο, 
το αυτοκίνητο εξετράπη του οδοστρώ-
ματος και έπεσε με σφοδρότητα πάνω 
στον οδηγό και το φορτηγό αυτοκίνη-
το με τα εμπορεύματα.

Από την πρόσκρουση σκοτώθηκε 
ακαριαία ο οδηγός του φορτηγού αυ-
τοκινήτου, 55 ετών, ενώ οι άντρες της 
πυροσβεστικής ανέσυραν νεκρούς 
τους δυο από τους τρεις άντρες που 
επέβαιναν στο επιβατικής χρήσης ιδι-
ωτικό αυτοκίνητο που καταδίωκε η 
αστυνομία.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, 
το επιβατικό αυτοκίνητο δε σταμάτη-
σε σε σήμα που του έγινε προκειμέ-
νου να ελεγχθεί, ανέπτυξε μεγάλη τα-
χύτητα και ξεκίνησε η καταδίωξη από 
το αστυνομικό όχημα περνώντας μέσα 
από χωριά και φτάνοντας στην κοινό-
τητα Γαληψού όπου η καταδίωξη συ-
νεχίστηκε στον κεντρικό δρόμο.

Μήνυμα Δημάρχου Ξάνθης για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριες που σήμερα ξεκινούν τη δοκιμασία 
των πανελληνίων εξετάσεων εύχεται με μήνυμά του, ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης 
Τσέπελης:

Νεολαία, σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία! Τα όνειρα, οι στόχοι και οι επιδιώ-
ξεις σας να ευοδωθούν. Να καταφέρετε όλους τους στόχους που έχετε θέσει. Να έχετε, 
όμως, στο μυαλό σας, πως ό,τι κι αν γίνει, τίποτα δεν τελειώνει σήμερα…

Πιστεύω ακράδαντα ότι η προσπάθεια, όταν γίνεται συνειδητά και με την ορμή που 
χαρακτηρίζει την ηλικία σας, πάντα βρίσκει τον δρόμο για την επιτυχία. Για την ολο-
κλήρωση, όπως ο καθένας την επιθυμεί και την ονειρεύεται.

Σταθείτε με δύναμη και πίστη. Βαδίστε με αισιοδοξία τον δρόμο που ανοίγεται μπρο-
στά σας. Είναι ο δικός σας δρόμος. Σας ανήκει! 

Στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς εύχομαι κουράγιο και υπομονή. Είσαστε δύο 
ζωτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη, την καλλιέργεια και τη διαμόρφωση των νέων 
ανθρώπων του τόπου μας. Σας συγχαίρω για τον αγώνα σας.

Για τις ειδικότητες του
Παράλληλου Μηχανογραφικού για 

εισαγωγή σε Δημόσιο Ι.Ε.Κ.
 
Ανακοινώνεται πως δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2662/Β΄/30.05.2022), οι ειδι-
κότητες των 836 ΙΕΚ, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο 
παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την φετινή χρο-
νιά (2022). Οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το μηχα-
νογραφικό τους δελτίο μετά τη λήξη των πανελλαδικών 
εξετάσεων, ενώ οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγ-
ματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 
2022. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξέρουν ότι:

Ο υποψήφιος δεν έχει περιορισμό στο πλήθος επιλογών 
Ι.Ε.Κ. και ειδικοτήτων που δύναται να επιλέξει κατά τη 
συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτί-
ου.
Ο τρόπος κατάρτισης των πινάκων κατάταξης και τα 
κριτήρια επιλογής καθορίζονται στον Κανονισμό Λει-
τουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης 
και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των (ΦΕΚ 6837/Β΄/2021) όπως ισχύει. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθ-
μούν.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν 
κατά το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2022. Λεπτο-
μέρειες για την διαδικασία εγγραφής και οι ημερομη-
νίες εγγραφών θα ανακοινωθούν μετά την έκδοση των 
αποτελεσμάτων των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. και τα Ι.Ε.Κ.

Στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ξάνθης (Διεύθυνση: 1ο ΕΠΑ.Λ., 
Νεάπολη, Τ.Κ. 67133 Τηλ. 25410 77464-65) θα 
λειτουργήσουν και φέτος ειδικότητες που δίνουν 
ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης, γρήγορης 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και εξειδίκευσης σε 
επαγγέλματα με μεγάλη ζήτηση.
Οι ειδικότητες του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Ξάνθης τις οποίες 
μπορούν δηλώσουν οι συμμετέχοντες στις Πανελλήνι-
ες εξετάσεις, στο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο 
έτους 2022, είναι:
Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχι-

ών και Ονυχοπλαστικής
Προπονητής Ποδοσφαίρου
Τουριστικός Συνοδός
Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίη-
σης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 
ειδικότητες του Δ.Ι.Ε.Κ. Ξάνθης, οι ενδιαφερό-


