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ΠΡΟΣ
1. Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τελ Αβίβ
Προξενικό Γραφείο

2. Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στα 
Ιεροσόλυμα

ΘΕΜΑ :  Αποκατάσταση θυμάτων ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την 
Ελληνική Ιθαγένεια.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 215/30-9-2011 (τ. Α’) δημοσιεύθηκε ο Ν. 4018, 
ο οποίος στο άρθρο 13 ρυθμίζει τα θέματα κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας από 
πολίτες του Ισραήλ που γεννήθηκαν έως την 9η Μαΐου 1945, οι οποίοι απώλεσαν με 
οποιονδήποτε τρόπο την Ελληνική ιθαγένεια την οποία κατείχαν από τη γέννησή 
τους.

Για να εμπίπτει κάποιος στην εν λόγω ρύθμιση πρέπει να συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις :

1. Να βρίσκεται εν ζωή
2. Να έχει γεννηθεί πριν την 9-5-1945 (στην Ελλάδα)
3. Να κατείχε την Ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή του
4. Να έχει απωλέσει την Ελληνική ιθαγένεια
5. Να είναι πολίτης του κράτους του Ισραήλ

Όσοι πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις απευθύνονται με σχετική αίτησή τους 
σε κάποιο από τα Ελληνικά Προξενεία στο Ισραήλ, υποβάλλοντας και τα σχετικά 
δικαιολογητικά  που αποδεικνύουν  ότι  πληρούν  τις  προϋποθέσεις  του  ανωτέρω 
Νόμου και τα οποία ενδεικτικά είναι τα εξής :

- Ληξιαρχική  Πράξη  Γέννησης  εκδοθείσα  από  το  Ληξιαρχείο  του  τόπου 
γέννησής του στην Ελλάδα.

- Πιστοποιητικό  Γέννησης  από  τον  Ελληνικό  Δήμο,  από  το  οποίο  να 
προκύπτει ότι κατά τη γέννησή του κατείχε την Ελληνική ιθαγένεια, καθώς 
και  οι  μεταβολές  που επήλθαν στην  ιθαγένειά  του έως  και  την  απώλεια 
αυτής.   Σε  περίπτωση  που  κατέχει  επιπλέον  δικαιολογητικά  που 
αποδεικνύουν ότι  είχε  την Ελληνική ιθαγένεια  από τη γέννησή του,  την 
οποία εν συνεχεία απώλεσε όπως π.χ. πιστοποιητικά στρατολογίας για τους 
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άρρενες,  αντίγραφα  πράξεων  της  Διοίκησης  που  τους  αφορούν, 
πιστοποιητικά  οικογενειακής  κατάστασης  ή  Ελληνικά  διαβατήρια  με  τα 
οποία αναχώρησαν για την Παλαιστίνη πρέπει επίσης να συνυποβάλλονται 
με την αίτησή τους, ώστε να βοηθηθεί η Υπηρεσία μας στην έρευνα που θα 
διεξάγει.

- Φωτοαντίγραφο του Ισραηλινού τους διαβατηρίου εν ισχύ.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν διαβιβάζονται στην
Υπηρεσία μας, η οποία διεξάγει έρευνα σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς 
(Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις,  Δήμοι,  Στρατολογικά  Γραφεία,  Υπουργείο 
Προστασίας  του  Πολίτη)  ώστε  να  βεβαιωθεί  για  την  συνδρομή  των  νομίμων 
προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος.

Εν συνεχεία, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί αποδοχής 
της αίτησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.  Το Ελληνικό 
Προξενείο ενημερώνεται για τα ανωτέρω και καλεί τον αιτούντα σε ορκωμοσία.  Η 
ορκωμοσία,  η  ημερομηνία  της  οποίας  αποτελεί  και  ημερομηνία  κτήσης  της 
Ελληνικής  ιθαγένειας,  πραγματοποιείται  μέσα  σε  αποκλειστική  προθεσμία  ενός 
έτους από τη δημοσίευση της απόφασης στο Φ.Ε.Κ.

Ο τύπος του όρκου περιγράφεται στο άρθρο 9 του Ν. 3284/2004.
Επισημαίνουμε  ότι,  εάν  δεν  δοθεί  ο  όρκος  εντός  της  αποκλειστικής 

προθεσμίας  του  ενός  έτους  ή  δοθεί  μετά  την  παρέλευση  αυτής,  η  Υπουργική 
Απόφαση ανακαλείται, ο δε ενδιαφερόμενος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής νέας 
αίτησης στο Ελληνικό Προξενείο.

Για  την  ορκωμοσία  συντάσσεται  σχετικό  πρωτόκολλο.   Αντίγραφο  του 
Πρακτικού  Ορκωμοσίας  αποστέλλεται  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών,  το  οποίο 
φροντίζει για την αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, καθώς και στο Δήμο εγγραφής του αιτούντος ώστε να ολοκληρωθεί  η 
διαδικασία κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας.

Μετά τη δημοτολογική τακτοποίηση του αιτούντος οι κατιόντες αυτού σε 
ευθεία γραμμή (παιδιά και εγγόνια) δύνανται, με βάση τη νέα ρύθμιση της παρ. 2 
του άρθρου 13, να αιτηθούν την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία 
της  πολιτογράφησης  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  10  του  Κ.Ε.Ι.  (Ν. 
3284/2004) υποβάλλοντας εκτός από δικαιολογητικά που αναγράφονται σ’ αυτό 
και πιστοποιητικό γέννησης του ανιόντα τους, στο οποίο θα αναγράφεται η νομική 
βάση κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας, δηλαδή το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 4018/30-
9-2011.

Προς αποφυγή παρερμηνειών  τονίζουμε ότι  η  νέα ρύθμιση  του εν  λόγω 
άρθρου  αφορά  όχι  σε  ανάκληση  της  Διοικητικής  Πράξης  με  την  οποία 
αποστερήθηκαν  την  Ελληνική  ιθαγένεια  οι  αιτούντες,  αλλά  σε  νέα  κτήση  της 
Ελληνικής ιθαγένειας,  η οποία άρχεται χρονικά από την ημερομηνία δόσης του 
όρκου του Έλληνα πολίτη.  Κατά συνέπεια κατά το χρονικό διάστημα από την 
απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας έως την ημερομηνία ορκωμοσίας, το προσωπικό 
θέσμιο του ενδιαφερομένου ρυθμίζεται αποκλειστικά από το αλλοδαπό δίκαιο.

Όσον αφορά στα ήδη υποβληθέντα από τους ενδιαφερόμενους αιτήματα 
για  κτήση  της  Ελληνικής  ιθαγένειας  που  εκκρεμούν  στις  αρμόδιες  Υπηρεσίες 
σημειώνουμε τα ακόλουθα:
α) Για τα αιτήματα ανάκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας που έχουν περιέλθει στην 
Υπηρεσία μας πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου και αφορούν 
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άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου, αυτά θα εξακολουθήσουν 
να  εξετάζονται  ως  τέτοια,  εκτός  και  αν  οι  αιτούντες  κάνουν  χρήση  της  νέας 
διάταξης  και  της  βεβαιότητας  κτήσης  της  Ελληνικής  ιθαγένειας  που  αυτή 
προσφέρει.   Στην  περίπτωση  αυτή  θα  πρέπει  να  απευθυνθούν  στο  Ελληνικό 
Προξενείο και να υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με όσα προεκθέσαμε.  Η 
υποβολή νέας αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4018/30-9-
2011  θεωρείται  ως  παραίτηση  από  το  προγενέστερο  αίτημα  ανάκτησης  της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

β)  Για τα αιτήματα ανάκτησης  της  Ελληνικής ιθαγένειας  προσώπων που έχουν 
αποβιώσει,  οι  οποίοι  εάν  ευρίσκονταν  εν  ζωή  θα  ενέπιπταν  στις  διατάξεις  του 
άρθρου 13 του Ν. 4018/2011 και τα οποία έχουν υποβληθεί από κατιόντες αυτών, 
οι οποίοι επικαλούνται έννομο συμφέρον, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στη νέα 
διάταξη,  λόγω  του  θανάτου  των  ατόμων  που  αφορούν,  θα  τεθούν  υπόψη  του 
Συμβουλίου Ιθαγενείας, το οποίο θα γνωμοδοτήσει για το αν συντρέχουν νόμιμοι 
λόγοι  ανάκλησης  των  αποστερητικών  της  Ελληνικής  ιθαγένειας  διοικητικών 
πράξεων.  Εν συνεχεία, θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση περί της αποδοχής ή μη 
των υποβληθέντων αιτημάτων κατά την πάγια νομική και διοικητική πρακτική.

γ) Για τα αιτήματα που εκκρεμούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας ως 
καθ’ ύλην αρμοδίων μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδ/σεων με τον 
Ν.  3852/7-6-2010  (Καλλικράτης)  για  την  ανάκληση  των  αποφάσεων  περί 
διαγραφής από τα Μητρώα Αρρένων των Δήμων ως ανυπάρκτων, επισημαίνουμε 
ειδικότερα τα εξής :
Τα άτομα που έχουν διαγραφεί ως ανύπαρκτα και εξακολουθούν  να βρίσκονται 
στη ζωή έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
για την επανεγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια.   Μετά την 
επανεγγραφή τους  οι  κατιόντες  αυτών θα αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια 
σύμφωνα με τις κοινές περί ιθαγένειας διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας (σχετ. η 
αριθμ.  506/2006  γνωμοδότηση  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους  και  το 
αριθμ. Φ. 82215/19204/2008 έγγραφό μας).
Τα άτομα αυτής της κατηγορίας δύνανται κατ’ εξαίρεση και εφόσον το δηλώσουν 
ρητά να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4018/30-9-2011, δεδομένου 
ότι οι αποφάσεις διαγραφής ως ανυπάρκτων προσώπων έχουν τις αυτές συνέπειες 
με τις αποφάσεις αφαίρεσης της Ελληνικής ιθαγένειας, δηλαδή τη διαγραφή από 
τα Μητρώα Αρρένων και Δημοτολόγια.  
Στις περιπτώσεις επιλογής των διατάξεων του άρθρου 13 από τους διαγραφέντες ως 
ανύπαρκτα πρόσωπα και  σε  ότι  αφορά την  ημερομηνία  κτήσης  της  Ελληνικής 
ιθαγένειας και του τρόπου κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας από τους κατιόντες 
αυτών σε  ευθεία  γραμμή ισχύουν  όσα αναφέρονται  ανωτέρω για  την  εν  λόγω 
διάταξη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΚΗΣ

Ακολουθούν Κοινοποιήσεις

ΑΔΑ: 4562Ν-ΨΦΛ



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Υπουργείο Εξωτερικών
α) Ε3 ΔΙΔΥ
β) Α6 Δ/νση Αραβικών χωρών και Μέσης Ανατολής

2. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
α) Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας
β) Δ/νση Αλλοδαπών

3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας

4. Συνήγορος του Πολίτη
   Χατζηγιάννη Μέξη 5
   115 28 Αθήνα

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείo Υφυπουργoύ 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής
4. Δ/νση Ιθαγένειας
      5.   Να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών
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