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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 30
Θέμα: Εύρος εφαρμογής του αρ. 13 του ν. 4018/2011 όπως ισχύει
Κατόπιν ερωτήσεων από ελληνικές προξενικές Αρχές σας αποστέλλουμε σχετικά τις εξής
οδηγίες:
Α. Τόσο από τον τίτλο («Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο
παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια») του ν. 4018/2011, όσο και από την Αιτιολογική Έκθεση
(ειδικά την πρώτη παράγραφο του τρίτου κεφαλαίου «Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εσωτερικών») σαφώς προκύπτει ότι σκοπός του νομοθέτη ήταν η αποκατάσταση
των ελλήνων Εβραίων/Ισραηλιτών οι οποίοι μετοίκησαν συνεπεία της Κατοχής, των διώξεων
που ακολούθησαν και την απουσία «οποιαδήποτε μέριμνας» από πλευράς της Ελληνικής
Πολιτείας «μετά από τη δίνη του εμφυλίου μέχρι και σήμερα» κατά τις σχετικές διατυπώσεις της
Αιτιολογικής Έκθεσης. Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία καταγράφονταν από τις τότε ελληνικές
Αρχές ως Ισραηλίτες/Εβραίοι και απώλεσαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω αναχώρησης τους από
την Ελλάδα πριν την επίμαχη περίοδο της Κατοχής δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου.
Πρόσωπα ή κατιόντες προσώπων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και αναχώρησαν αυτοί και/ή οι
ανιόντες τους πριν την Κατοχή (π.χ. για τα τότε εδάφη της Παλαιστίνης (υπό Βρετανική Εντολή),
τις Η.Π.Α. κλπ), δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάγονται σε νόμο που αποσκοπεί στην
Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος.
Β. Σε κάθε περίπτωση όμως, η απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας για τα πρόσωπα αυτά
και η ανάκτησή της μπορεί να κριθεί από τις γενικότερες νομοθετικές προβλέψεις του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτές εξειδικεύονται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ιθαγενείας και
στη νομολογία που έχει διαμορφωθεί από το ΣτΕ.
Γ. Επιπροσθέτως σημειώνουμε ότι οποιαδήποτε αμφισβήτηση ιθαγένειας προσώπων
που ισχυρίζονται ότι είναι έλληνες πολίτες, δηλαδή ότι κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια, κρίνεται
κατά τα ισχύοντα στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
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