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προειδοποιεί, εκ νέου η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή
τους νέους Κώδικες – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και Ποινικός
Κώδικας – που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου.
Παράλληλα, όπως αναφέρει το lawandorder.gr, η Ένωση με ψήφισμα
της και ζητά λήψη μέτρων, όπως η κατάργηση ήσσονος σημασίας
αδικημάτων και επαναφορά του Μονομελούς Εφετείου
Κακουργημάτων.

Ολόκληρο
το
ψήφισμα
της
Ένωσης
Εισαγγελέων Ελλάδος έχει ως εξής:
«Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, κατ’ αρχάς θετικά διακείμενη σε
κάθε ειλικρινή πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του ποινικού
δικαιικού συστήματός μας προς τον σκοπό της επιτάχυνσης και
ποιοτικής αναβάθμισης της ποινικής δίκης, εξέφρασε
επανειλημμένως έντονες επιφυλάξεις σχετικά με επιμέρους
διατάξεις των Κωδίκων προειδοποιώντας, ως είχε θεσμική
υποχρέωση, για τον κίνδυνο μαζικών παραγραφών και δημιουργίας

αισθήματος ατιμωρησίας αλλά και για την αδυναμία πρακτικής
βιωσιμότητας νεοσύστατων θεσμών, χωρίς την προγενέστερη
εξασφάλιση της αναγκαίας ενίσχυσης του ανθρωπίνου δυναμικού
και των υλικοτεχνικών υποδομών της Εισαγγελίας.Η Ένωση
Εισαγγελέων Ελλάδος μάλιστα, έχοντας μέσα από την υπηρεσιακή
εμπειρία, τη δυνατότητα πρόβλεψης των επικείμενων πρακτικών
δυσχερειών της εφαρμογής των Κωδίκων και του ενδεχόμενου
κινδύνου αδιεξόδου, πρότεινε την απόσυρσή τους προκειμένου
μέσα από περαιτέρω διαβούλευση των επιστημονικών φορέων να
αρθούν οι αστοχίες επιμέρους διατάξεων και να ληφθεί η δέουσα
πρόνοια για την δημιουργία των ελάχιστων αναγκαίων υποδομών
πρακτικής εξυπηρέτησής τους.

Δυστυχώς, λίγες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής
τους, διαπιστώνεται με βεβαιότητα ότι, υπό τις υφιστάμενες
συνθήκες, καθίσταται αδύνατη η αποτελεσματική εφαρμογή των
νέων θεσμών εξωδικαστικής διευθέτησης των ποινικών διαφορών
αλλά και η προσήκουσα εποπτεία της εκτέλεσης των νεοσύστατων
μορφών έκτισης ποινής. Οι ανωτέρω θεσμοί ευδοκιμούν σε πολλά
προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη απ’ όπου και αναπαρήχθησαν στη χώρα
μας, δίχως όμως να ληφθεί καμία πρόνοια για τη δημιουργία
περιβάλλοντος ωφέλιμης και αποδοτικής ενσωμάτωσής τους στα
υφιστάμενα δεδομένα της ποινικής δίκης.

Εξάλλου, παρά τις περί του αντιθέτου
επίμονες υπομνήσεις μας, δεν ελήφθη καμία
παράλληλη νομοθετική πρωτοβουλία προς το
σκοπό της επιτάχυνσης της ποινικής δίκης,
όπως η κατάργηση ή η περαιτέρω περιστολή
της χρονοβόρας ενδιάμεσης διαδικασίας των

δικαστικών συμβουλίων που παρακωλύει την
περαίωση των εκκρεμών υποθέσεων, αλλά
τουναντίον ενισχύθηκε και μεταφέρθηκε
στον ήδη ασθμαίνοντα από τα οργανικά κενά
και την ανυπαρξία υποδομών πρώτο βαθμό
δικαιοδοσίας.
Επιπρόσθετα, εν τοις πράγμασι καταργήθηκε η εφαρμογή του κατά
γενική ομολογία πετυχημένου θεσμού του Μονομελούς Εφετείου, με
απτές αρνητικές επιπτώσεις στο χρόνο περαίωσης των εκκρεμών
υποθέσεων αρμοδιότητας του Εφετείου, οι οποίες στο εγγύς
μέλλον θα διαφανούν. Η μοναδική για τα ευρωπαϊκά, ίσως και
παγκόσμια δεδομένα πολυνομία ποινικών διατάξεων, όχι μόνο δεν
αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με την αποποινικοποίηση ήσσονος
σημασίας αδικημάτων των ειδικών ποινικών νόμων, αλλά
ενισχύθηκε αφενός με την αναβάθμιση σε πλημμελήματα τέως
πταισματικών παραβάσεων του Ποινικού Κώδικα, αλλά και την
παράλληλη κατάργηση του παραβόλου της υποβολής έγκλησης σε
αμιγώς κατ’ έγκληση διωκόμενα αδικήματα.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος μπροστά στον άμεσο κίνδυνο να
οδηγηθεί σε πρωτοφανείς συνθήκες ασφυξίας το σύστημα απονομής
της ποινικής δικαιοσύνης αλλά και προκειμένου να μην
αποδυναμωθούν ή αδρανοποιηθούν στην πράξη, λόγω αδυναμίας
πρακτικής εφαρμογής τους οι νεοσύστατοι θεσμοί, εκφράζει την
αγωνία του κλάδου και υποβάλλει έκκληση στους αρμόδιους φορείς
της πολιτείας προκειμένου να προβούν σε άμεσο χρόνο στις
αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δη, ενόψει των
προαναφερθέντων νέων δεδομένων που δημιουργούν οι ψηφισθέντες
κώδικες, ενδεικτικά:

-στην πλήρωση των κενών και στην αύξηση των οργανικών θέσεων

εισαγγελικών λειτουργών (ειδικά του πρώτου βαθμού
δικαιοδοσίας), δικαστικών υπαλλήλων και επιμελητών κοινωνικής
αρωγής, καθώς και στη σύσταση δικαστικής αστυνομίας,

-στην εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής στις
Εισαγγελίες της χώρας,

-στην αποποινικοποίηση ήσσονος ποινικής
απαξίας αδικημάτων, κατάργηση ή περιστολή
της
ενδιάμεσης
διαδικασίας
των
συμβουλίων, επαναφορά του θεσμού του
Μονομελούς
Εφετείου
και
διόρθωση
επιμέρους αστοχιών των κωδίκων που έχουν
εντοπιστεί και η πρακτική εφαρμογή τους
άμεσα θα καταδείξει,
προκειμένου ο κίνδυνος εκτροχιασμού της ποινικής δικαιοσύνης
να αποτραπεί και να επιτευχθεί η στόχευση της κομβικής για το
ποινικό δικαιικό μας σύστημα μεταρρύθμισης των Κωδίκων προς
όφελος των πολιτών και της δικαιοσύνης ως βασικού πυλώνα της
δημοκρατίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
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on-ton-neo-poiniko-kodika-kindynos-na/

Προστάτης: Οι φυσιολογικές
τιμές στην εξέταση – Πότε
χτυπάει «καμπανάκι»
Το αιματολογικό τεστ προστατικού αντιγόνου (PSA) μετρά το
συνολικό ποσό του συγκεκριμένου αντιγόνου στο αίμα σας. Το PSA

είναι μια πρωτεΐνη που παράγεται από τα φυσιολογικά κύτταρα
του προστάτη καθώς επίσης και από κύτταρα του καρκίνου στον
προστάτη.

Ο προστάτης χρειάζεται προσοχή σε κάθε άντρα και γι’ αυτό
είναι σώφρον μετά από κάποια ηλικία να κάνετε τακτικά
εξετάσεις. Είναι φυσιολογικό όλοι οι άνδρες να έχουν ένα μικρό
ποσό PSA στο αίμα τους. Αλλά το αυξημένο επίπεδο PSA μπορεί να
δείξει ότι έχετε πρόβλημα με τον προστάτη σας, αν και όχι κατ’
ανάγκη ότι έχετε καρκίνο του προστάτη.

Το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μία πρωτεάση, της
οποίας η λειτουργία είναι να διασπάει την υψηλού μοριακού
βάρους πρωτεΐνη του σπερματικού υγρού σε μικρότερα
πολυπεπτίδια. Αυτή η ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα το σπέρμα να
γίνεται όλο και πιο υγρό. Το PSA παράγεται αποκλειστικά από τα
επιθηλιακά κύτταρα του προστάτη, είτε αυτά είναι καλοήθη, είτε
κακοήθη (καρκινικά). Εντοπίζεται, επίσης, στον ορό PSA. Η
μέτρηση αυτού του ορού θεωρείται η καλύτερη μέθοδος για την
ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη και την παρακολούθηση της
ανταπόκρισης στη θεραπεία. Πολλές φορές η αυξημένη τιμή ΡSA
οφείλεται σε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Προστάτης: Καταστάσεις που
αποτελέσματα PSA στο αίμα

μπορεί

Οξεία κατακράτηση ούρων
Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη
Προχωρημένη ηλικία
Προστατίτιδα
Καρκίνος του προστάτη
Διουρηθρική εκτομή του προστάτη
Καθετηριασμός στο ουροποιητικό

να

δώσουν

αυξημένα

Προστάτης: Ποιες είναι οι φυσιολογικές τιμές PSA ανά ηλικία
Τα επίπεδα PSA μπορεί να κυμαίνονται από 1 ng/ml έως και πάνω
στα 100 ng/ml σε ορισμένες περιπτώσεις. Τα παρακάτω στοιχεία
είναι ένας πρόχειρος οδηγός για τις “κανονικές” τιμές PSA,
ανάλογα με την ηλικία σας:

Έως 3 ng/ml για τους άνδρες στα 40-49 ετών
Έως και 4 ng/ml για τους άνδρες 50-59 ετών
Έως και 5 ng/ml για τους άνδρες από 70 ετών και πάνω

Ένα πολύ υψηλό επίπεδο PSA (για παράδειγμα, κοντά στα στα 100)
συνήθως σημαίνει ότι το άτομο πάσχει από καρκίνο του προστάτη.
Ωστόσο, εάν το επίπεδο του PSA σας είναι μόνο ελαφρώς πάνω από
τα φυσιολογικά όρια για την ηλικία σας, τότε ο γιατρός σας
μπορεί να εκτιμήσει ότι το αποτέλεσμα δεν εμπνέει ανησυχία,
αλλά ότι θα πρέπει να κάνετε και άλλες εξετάσεις για να
εξακριβωθεί το τι συμβαίνει.Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις:
Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον
πραγματικό κόσμο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 15% των ανδρών που έχουν καρκίνο
του προστάτη, έχουν κανονικές τιμές PSA.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/ygeia/764939_prostatis-oi-fysiolog
ikes-times-stin-exetasi-pote-htypaei-kampanaki

