
 

 

 

Α. Νοµοθεσία 

Άρθρο 13 παρ. 1 & 2 Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ Α΄ 215/30-09-2011) 

Αποκατάσταση θυµάτων Ολοκαυτώµατος που κατείχαν στο παρελθόν την 
ελληνική ιθαγένεια 

1. Σε πολίτες Ισραήλ που έχουν γεννηθεί έως και την 9η Μαΐου 1945 και 
εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή χορηγείται εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον 
είχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν 
καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η ελληνική ιθαγένεια στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται µε 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου στον 
Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του, η οποία συνοδεύεται από έγγραφα που 
τεκµηριώνουν την προηγούµενη εκ µέρους του κατοχή ελληνικής ιθαγένειας από 
γέννηση. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η 
ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την ορκωµοσία του ενδιαφεροµένου ενώπιον της 
Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα και στο άρθρο 9 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

2. Οι σε ευθεία γραµµή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, δυνάµει 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή 
τους ως καταγόµενοι από Έλληνα πολίτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 

Άρθρο 142 Ν. 4251/2014 (ΦΕΚ Α΄ 80/01/04/2014) 

11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 (Α' 215) 
τροποποιείται ως εξής: 
«1. Σε πολίτες Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, αποδεικνυόµενης µε 
δηµόσια έγγραφα, οι οποίοι γεννήθηκαν ως την 9η Μαΐου 1945 στην Ελλάδα και 
εξακολουθούν να βρίσκονται εν ζωή, χορηγείται εκ νέου η ελληνική ιθαγένεια, εφόσον 
είχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν 
καθ' οιονδήποτε τρόπο.» 

Άρθρο 109 N. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38/28-03-2017) 

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 (Α΄215) αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Οι σε ευθεία γραµµή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, δυνάµει 
της παραγράφου 1, καθώς και οι σε ευθεία γραµµή κατιόντες πολιτών Ισραήλ ή 
άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής αποδεικνυόµενης µε δηµόσια έγγραφα, που 
γεννήθηκαν στην Ελλάδα ως την 9η Μαΐου 1945 και απεβίωσαν προτού ανακτήσουν 
την ελληνική ιθαγένεια, µπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους ως 
καταγόµενοι από Έλληνα πολίτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.» 


