ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Βλ

Έπί τοϋ σχεδίου Νόμου «περί τής έξ αφροδισίων νόσων
προστασίας καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Είς τό κεφάλαιον τοϋτο περιλαμβάνονται τά τοϋ χαρακτηρι
σμού γυναικών ώς ασέμνων, ή ύποχρέωσις τούτων ώς καί
τών κίναιδων προς Ιατρικήν έξέτασιν, ή υποχρεωτική θε
ραπεία των εν περιπτώσει διαπιστώσεως μολυσματικών
εκδηλώσεων, ή δυνατότης έπιβολής ιατρικού έλέγχου τών
είς κέντρα διασκεδάσεως άπασχολουμένων γυναικών^ ή
διαδικασία έγκαταστάσεως άσεμνων γυναικών, ώς καί ή
τοιαύτη επανόδου τούτων εις τον έντιμον βίον, καί καθορίζον
ται αί περιπτώσεις καθ’ άς ανακαλούνται, ύπό τής ’Αστυ
νομικής ’Αρχής, αί χορηγηθεΐσαι άδειαι έγκαταστάσεως.

Πρός ιψ· Βουλήν τών 'Ελλήνων
Τά αφροδίσια νοσήματα, παρά τά υπό τής επιστήμης
διατιθέμενα μέσα καί τά λαμβανόμενα μέτρα, εξακολουθούν
νά άποτελοΰν Κοινωνικόν πρόβλημα, τόσον παρ’ ήμϊν όσον
καί διεθνώς.
'Η συνεχής έπαγρύπνησις εις τον τομέα τών αφροδισίων
καί δερματικών νότων .καθίσταται έπιίεόλημένη διά τήν πρόλη4ιν τής έξάρσεως αυτών, τρις τον σκοπόν τής τροττατίας
τής δημοσίας υγείας, άλλα καί άτό άτόήεως δημοσίας τάςεοις
καί ηθών.
Πλήν όμως τοϋ θέματος τής δημοσίας υγείας άνακύπτουν
καί κοινωνικά ζητήματα, προκαλούμενα έκ τής διασπορας
τών έταιριζομένων γυναικών καί κυρίως τών κρύφα έκδιδομένων, αί όποϊαι άποτελοΰν τό σοβαρώτερον πρόβλημα,
τόσον έξ άπόψεως δημοσίας υγείας όσον καί άπό κοινωνικής
τοιαύτης.
Πάντα τά ανωτέρω ήγαγον ήμας, όπως προς προστασίαν
τής δημοσίας υγείας καί τών ηθικών άρχών τής οικογένειας,
προβώμεν εις τήν τροποποίησιν καί συμπλήρωσιν τοϋ
ίσχύοντος νόμου καί τήν κατάθεσιν τοϋ παρόντος σχεδίου
Νόμου.__ __ ____ .___.________
Εΐδικώτερον ό ύπό κρίσιν Νόμος έχει ώς άκολούθως :
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Εις τό κεφάλαισν τούτο περιλαμβάνονται, ή έννοια τών
αφροδισίων νόσων, τά προβλεπόμενα μέσα θεραπείας, αί
μέθοδοι καταπολεμήσεως τών νόσων · τούτων.
Διά τοϋ άρθρου 1 δίδεται ή έννοια τών -αφροδισίων νόσων,
δΓ άς έχουν εφαρμογήν αί διατάξεις τοϋ παρόντος σχεδίου
Νόμου.
,
.
Διά τόϋ άρθρου 2 λαμβάνονται ριζικά μέτρα διά τήν
θεραπείαν τών έξ αφροδισίων νόσων πασχόντων άτόμων κατά
τάς έπιστημονικώς παραδεδεγμένας μεθόδους, άπαγορευομένης τής καθ’ οίονδήποτε άλλον τρόπον θεραπείας, ώς διά
διαλέξεων,, δημοσιευμάτων, διαφημίσεων φαρμάκων κλπ..
Διά τοϋ άρθρου 3” λαμβάνεται μέριμνα ώστε άπαντα τα
νοσηλευτικά ιδρύματα καί οί Ιατροί έπί διαγνώσεως αφρο
δισίας νόσου έπί άτόμου, ειδοποιούν έγγράφως καί έμπιστευτικώς ■ τήν οίκείαν ‘Υγειονομικήν ‘Υπηρεσίαν τής Νομάρ
χες.
· '·
.
·■'
Ωσαύτως καθιεροϋται ή υποχρέωσες'τών Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων τοϋ Ν.Δ. '2592/53 καί λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., ώς
καί τών Ι.Δ. τοιούτων τών έπιχορηγόυμένων ύπό τοϋ Κράτους
όπως υποβάλλουν δωρεάν εις δόκιμον δρολογικήν έξέτασιν
αίματος παν άτομον είσερχόμενον εις αύτά προς νοσηλείαν,
ώς καί πάσαν έγκυον ή έπίτοκον είσαγομένην είς αύτά.
Εις τάς αΰτάς υποχρεώσεις, ύπόκεινται τά Ταμεία Άσφαλίσεως ‘Υγείας, αί ‘Υγειονομικά! Ύπηρεσίαι τών Νομαρχιών,.
’Ιατρεία τοϋ ΠΙΚΠΑ κλπ. Περαιτέρω ορίζονται αί κατηγορίαι τού πληθυσμού, αίτιες υποβάλλονται είς προληπτικήν
έξέτασιν, άπαραίτητον διά τήν άνίχνευσιν τυχόν πασχόντων
άτόμων έξ αφροδισίων νόσων (έν'ένεργεία καί λανθανούση
καταστάσει) καί λαμβάνεται μέριμνα διά τον έλεγχον-τών
άτόμων, ατινα ώς έκ τοϋ έπαγγέλματός των ή τών συνθηκών
διαβιώσεώς των, μεταδίδουν άφοοδισίαν νόσον εις έτερα
άτομα.

6.-Η

Εΐδικώτερον :
Διά τοϋ άρθρου 6 ρυθμίζονται τά τού χαρακτηρισμού
γυναικών ώς άσέμνων καί προβλέπεται ή ύποχρέωσις τούτων
τό μέν πρός ιατρικήν έξέτασιν, τό δέ πρός θεραπείαν είς
περίπτωσιν διαπιστώσεως άφροδισίας νόσου, μερίμνη τής
’Αστυνομικής ’Αρχής.
Διά τοϋ άρθρου 7 προβλέπεται ύποχρέωσις τών κίναιδων,
όπως, μερίμνη τής ’Αστυνομικής ’Αρχής, ύποβάλλωνται
είς ιατρικήν έξέτασιν καθ άς περιπτώσεις καταγγέλλεται
είς αύτήν έγγράφως οτι μετέδωσαν άφροδισίαν νόσον, ώς
καί όταν ούτοι Ιιεριφέρωνται είς δημόσια έν γένει μέρη έπί
εμφανή σκοπώ πρδσελκύσεως πελατών ή δέχωνται κατ’
επάγγελμα πελάτας είς μόνιμον κατάλυμα. Περαιτέρω
προβλέπεται ή ύποχρεωτική θεραπεία τούτων είς Κρατικόν
Νοσηλευτικόν--Ιδρυμα έν περιπτώσει διαπιστώσεως--μο
λυσματικών έκδηλώσεων.
Διά τοϋ άρθρου 8 ορίζεται ότι οί είς ύποχρεωτικήν, θε
ραπείαν ύποβαλλόμενοι κίναιδοι, συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις τοϋ άρθρου 7,τοϋ παρόντος, έπιτρέπεται νά νοσηλευθοΰν
είς ίδιωτικάς κλινικάς, τή αιτήσει των καί ιδία δαπάνη μέχρις έξαλείψεως τών μολυσματικών έκδηλώσεων. Προβλέπεται ώσαύτως, ή δυνατότης έπιβολής. καί ετέρων πλήν
τών ύπό τοϋ παρόντος προβλεπομένων μέτρων ιατρικού
έλ,έγχου έπί τών άσέμνων γυναικών καί τών κίναιδων.
Διά τοϋ άρθρου 9 προβλέπεται ή έκδοσή άποφάσεως
τοϋ Υπουργού Κοινωνικών' Υπηρεσιών διά τής οποίας
θά έπιβληθοΰν μέτρα, ιατρικού έλέγχου έπί τών είς κέντρα
διασκεδάσεως πάσης φύσεως καί παρομοίους τόπους άπα
σχολουμένων γυναικών.
· "'· Διά τοϋ άρθρου 10 προβλέπεται ή διαδικασία έγκατα
στάσεως άσέμνων γυναικών έντός δωματίων ή διαμερι
σμάτων.
Διά τοϋ άρθρου 11 άπαγορεύεταί ό έπαγγελματικός ομα
δικός έταιρισμός.
'
Διά τοϋ άρθρου 12 προβλέπεται ή διαδικασία έπανόδου
τών άσέμνων γυναικών είς τόν έντιμον βίον.
"· “>
Διά τοϋ άρθρου 13 προβλέπονται αί περιπτούσεις, καθ’ άς
άνακαλεΐται ύπό τής ’Αστυνομικής ’Αρχής ή άδεια έγκα
ταστάσεως τών άσέμνων γυναικών.
'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Διά τών άρθρων 14, 15 καί 16-Ποινικαί Διατάξεις-προβλέπονται αί άπαραίτητοι ποινικαί κυρώσεις διά τήν μή
πιστήν έφαρμογήν 'τών διατάξεων τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου
Νόμου.
'
\
- ·
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.’

ή

Διά τοϋ άρθρου 4 προβλέπονται’ αί υποχρεώσεις τών
νοσούντων έξ άφροδισίας νόσου πρός θεραπείαν.

Διά τοϋ άρθρου 17. Τελ.ικαί διατάξεις- ρυθμίζονται αί
ύποχρεώσεις τών Νομαρχών (Δ/νσεων ή Τμημάτων Κοινω
νικών ‘Υπηρεσιών) διά τήν έφαρμογήν τών μέτρων κατά τών
άφροδισίων νόσων καί διά τήν έφαρμογήν τών διατάξεων
τοϋ παρόντος Νόμου, συνεργαζόμενοι μετά τών λοιπών ύγειονομικών ύπηρεσιών τής περιφέρειας των, τη συνδρομή τών
άστυνομικών άρχών.
..

Δια τοϋ άρθρου 5 ρυθμίζονται τά τών έττιδημιολογικών
μέτρων.

Έπίσης καθιεροϋται ή ύποχρέωσις τών άσέμνων όπως,
έντός μηνός άπό τής δημοσιεύσεως τοϋ παρόντος Νόμου

Λαμβάνονται έπίσης ριζικά μέτρα διά τήν υποβολήν είς
θεραπείαν τών πασχόντων έξ αφροδισίων νόσων.

διά τής Έφημερίδος της Κυβερνήσεως, ύποβάλουν εις τήν
άστυνομικήν άρχήν δήλωσιν, ίνα τύχουν άδειας έγκαταστάσεως καί βιβλιάριον' υγείας. Π ροσδοκαται ούτως ή έντδς
βραχέος χρονικού διαστήματος άπογραφή καί έναρξις υγειο
νομικής παρακολουθήσεως τάσης άσέμνου γυναικύς.
Π άσσο,, λεπτομέρεια επί της έφαρμογης τού παρόντος
σχεδίου Νόμου ρυθμίζεται δι’ άποφάσεων τού 'Υπουργού
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ή συντρεχούσης άρμοδιότητος
καί- ετέρου 'Υπουργείου διά κοινών άποφάσεων τού 'Υπουρ
γού Κοινωνικών Υπηρεσιών και του αρμοδίου κατα περιπτώσιν 'Υπουργού.
Διά τού άρθρου 18 καταργεΐται τό ύπ’ άριθ. 4095/1960
Νομοθετικόν Διάταγμα «περί της έξ άφροδισίων νόσων προ
στασίας καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». ·;- _

Άρ-5φον 3.
'Υποχρεώσεις φορέων.
1. Οί διευόύνοντες Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα δημοσίου ή ιδιω
τικού δικαίου καί ιδιωτικός κλινικός, εις περίπτωσή διαγνώσεως άφροδισίας νόσου επί παντός έν τοίς έξωτερικοίς ΐατρείοις τοϋ ιδρύματος ή τής κλινικής προσερχομένου ή έν
τφ ίδρόματι ή τή Κλινική νοσηλευομένου δι’ οίανδήποτε αί_ τίαν άτόμου, ώς καί πάς ιατρός, διαγιγνώσκω/ έπί άτόμου
τινός, οϊουδήποτε φύλου καί ηλικίας, αφροδισίαν νόσον, ϋποχρεούται όπως, αμελλητί, ειδοποίηση έγγράφως καί έμπιστευτικώς περί τούτου, μετά παροχής πληρών στοιχείων τοΰ περι
στατικού την οΐκείαν 'Υγειονομικήν Υπηρεσίαν τής Νομαρ<-

χί*«-

.

2. Τα Νοσηλευτικά 'Ιδρύματα τα υπαγόμενα εις τάς δια' Ούτως έχοντος τού προτεινομένου σχεδίου Νόμου, ειση- ■ τάξεις τού ΝΑ. 2592/53 καί λοιπά Ν.ΠΔΔ., ώς καί τά
γούμεθα την έπιψήφισίν του.
Υ
'Ιδιωτικού Δικαίου τοιαύτα, τά επιχορηγούμενα ύπό τοϋ Κρά
τους, ύποχρεούνται, όπως υποβάλλουν δωρεάν είς δόκιμον όροΈν Άθήναις τη 11 Matou 1977
λογικήν έξέτασιν αίματος διά συφιλίδα πάν άτομον είσερχόμενον είς αύτά πρός νοσηλείαν περιλαμβανομένων τών έγκύων
Οί 'Υπουργοί
. .
ή επιτόκων.
Προεδρίας Κυβερνήσεως
Εθνικής Άμύνης ·
3. Τά Ταμεία,’Ασφαλίσεως 'Υγείας, αί 'Υγειονομικοί 'ΓΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ
Ε. ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ
πηρεσίαι τών Νομαρχιών, ’Ιατρεία ΠΙΚΠΑ, ώς καί πάντα
Α Δικαιοσύνης
Έθν. Παιδείοις καί Θρησκευμάτων
τά εξωτερικά Ίατρ>εία των έν τή προηγούμενη παραγράφφ
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ _____ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ _ _ / άναφερομένων Νοσηλευτικών. .Ιδρυμάτων. καί /Ασφαλιστικών
’Οργανισμών, έάν έπί προσερχομένου πρός έξέτασιν ή θερα
Εργασίας
Κοινωνικών 'Υττηρεσιών
πείαν άτόμου όπάρχη ένδειξις ή υπόνοια συφτλίδος, ύποχρεούνΚ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ .
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΑΟΣ
ται όπως ενεργήσουν λήψιν αίματος, όπερ δέον όπως άποστέλ» — ·
Δημοσίας Τάξεως
ληται πρός έξέτασιν είς τό πλησιέστερον μικροβιολογικόν Έρ.
.·/·
> ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
γαστήριον Κρατικού ή Δημοτικ.δϋ Νοσηλευτικού 'Ιδρύματος
ύποχρεουμένου όπως ένεργήση τούτην δωρεάν.

ν ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ' '
Περί τής εξ άφροδισίων νόσων προστασίας
και ρΆ-μίσεως συναφών δεμάτων.
’

·

ΚΕΦΑίΛίΑΙΟιΝ Α'.

’Αφροδίσιοι νόσοι, θεραπεία καί καταπολέμησις αυτών.
,·; '·'··

'Ap-Spov 1. '
’Αφροδίσιοι νόσοι.

’Αφροδίσιοι νόσοι, ύπό την έννοιαν τοϋ παρόντος, είναι ή
σύφιλις, ή όίανόρροια, το μαλακόν έλκος, τό αφροδίσιον λεμ
φοκοκκίωμα (νόσος NICOLAS—FAY RE) κατά τό μολυ
σματικόν αυτών στάδιον, ώς καί πάσα άλλη νόσος, προερχό
μενη έκ τών γενετησίων σχέσεων καί μεταδιδόμενη κα-5’ οΐονδήποτε τρόπον, ήτις δι’ άποφάσεων τοΰ Υπουργού Κοινωνι
κών 'Υπηρεσιών, έκδιδομένων προτάσει τοΰ ’Ανώτατου Υγειο
νομικού Συμβουλίου, καί δημοσιευόμενων διά τής Εφημέρι
ό®? τής Κυβερνήσεως. ή-ύελεν ϋπαχόή εις τήν κατηγορέαν τών
άφροϊισίων.
'Ap-Spov 2.
θεραπεία* τών άφροδισίων νόσων.
1. Διά τήν -όεραπείαν τών αφροδισίων νόσων εφαρμόζονται
μόνον έπιστημονικώς παραιδεδεγμέναι μέ-λοδοι. ’Απαγορεύεται
πάσα κα-S’ οίονδήποτε τρόπον αϋτο-όεφαπεία δι’ έφαρμογης συ
ναφών οδηγιών πρός αϋτοάεραπείαν παρεχομένην διά διαλέ
ξεων, δημοσιευμάτων, εικονογραφιών ή διαφημίσεως φαρμα
κευτικών ιδιοσκευασμάτων.
___
2. Ή έκτος ειδικών νοσοκομείων ή κλινικών -ύεραπεία τών
άφροδισίων νόσων, ένεργεϊται ύπό ιατρού - άφροδισιολόγου, μό
νον δε έν ελλείψει άφροδισιολόγου εις τόν τόπον κατοικίας ή
διαμονής τού χάσχοντος, ΰπό τών νομίμως άσκούντων τό ια
τρικόν επάγγελμα ιατρών.

4. Αί διευ-ύύνσεις φυλακών, σωφρονιστικών έν γένει ιδρυ
μάτων, αναμορφωτικών καταστημάτων, ορφανοτροφείων, οϊκ.οδ
τροφείων, άσυλων καί παντός έν γένει ιδρύματος ομαδικής
διαβιώσεως (πλήν μυ*&ητικών) ύποχρεούνται, όπως πάν παραπεμπόμενον είς αύτά άτομον, υποβάλλουν τόσον κατά τήν είσο
δόν του, όσον καί τακτικώς κ-ατ’ έτος εις κλινικήν εργαστη
ριακήν έξέτασιν έξ άπόψεως άφροδισίας νέσου, έπί τή διαγνωσει δε ταύτης υποβάλλουν τούτο είς άναγκαστικ.ήν &epaπείαν διά τών Υγειονομικών υπηρεσιών.
5. Αί διοικήσεις μονάδων τών ’Ενόπλων Δυνάμεων κ.αί αί
τοιαϋται τών Σωμάτων ’Ασφαλείας, ύποχρεούνται όπως:
«) Υποβάλλουν είς κλινικήν κ.αί έργαστηριακ.ήν έξέτασιν
ές αποψεως αφροδισίας νόσου τους κατατασσομένους καί έκ
τών κατα τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος ύπηρετούντων, τους
παρέχοντας υπόνοιαν τοιαύτης νόσου, τούς οέ έκ τούτων νοσαυντας υποβάλλουν είς βεραπείαν, άπαγορευομένης τής μετα-ύέσεώς των πρό τής έξαλείψεως τών μολυσματικών εκδηλώ
σεων.
·
ϊ
β) Έπί τή απολύσει πάσχοντος έκ συφιλίδος, γνωστοποιούν
τήν άπόλυσιν είς τήν Νομαρχίαν τοϋ τόπου διαμονής τούτου
διά τήν υποβολήν του είς -λεραπείαν κ.αί έλεγχον τοϋ αποτε
λέσματος ταύτης.
6. Διά κοινών άποφάσεων τών Υπουργών Κοινωνικών 'Υ
πηρεσιών, ’Εργασίας καί τοΰ κα-S’ ύλην αρμοδίου 'Υπουργού,
δημοσιευόμενων διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, δύναται νά ύποχρεωβοϋν αί Διευθύνσεις μεγάλων εργοστασίων
ή άλλων βιομηχανικών, βιοτεχνικών ή γεωργικών καί πόσης
μορφής εκμεταλλεύσεων κ.αί εγκαταστάσεων, όπως υποβάλλουν
είς κλινικήν καί εργαστηριακήν έξέτασιν έξ άπόψεως άφρο
δισίας νόσου πάντας τους τό πρώτο·/ προσλαμβανομένους, ώς
κ.αί τους ήδη εργαζομένους είς αυτός.
<Αι ομοίων ώς άνω άποφάσεων τών Υπουργών Κοινωνι
κών 'Υπηρεσιών κ.αί Έύνικής Παιδείας κ.αί Θρτσσκευμάτων, δόναται νά διατάσσηται ή έξέτασις έξ άπόψεως άφρο
δισίας νοσου τον μα-βητών κ.αί σπουδαστών, πάντω/ τών πόσης
βα-ύμίδος δημοσίων καί ιδιωτικών σχολείων κ.αί τών σχολείων
-VIIΑΑ. κ.αί Ν. Π .ΊΑ., επαγγελματικών σχολών, ώς κ.αί

