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ΘΕΜΑ : Προσφυγή του …. του ….. κατά της αριθμ.πρωτ.Φ…/../..-06-2017 απόφασης του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄), σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 8 του Ν.3200/1955
«Περί διοικητικής αποκεντρώσεως» (ΦΕΚ 97/Α'), της παρ. Ι του άρθρου 280 του
Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'), της παραγρ.1 του άρθρου 28 του Ν.4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α) και του άρθρου 27
του Ν.3838/2010 «Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμένοντων μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ
217/Α').
β. των άρθρων 2 και 25§2 του Ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας»
(ΦΕΚ
217/Α').
γ.
του
άρθρου
76
παρ.6
του
Ν.2910/2001
(ΦΕΚ
91/Α’).
δ. των άρθρων 15, 25 και 35 του Ν.3284/2004 «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας» (ΦΕΚ 217/Α’) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με τις διατάξεις των
άρθρων 41 παρ.5 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’) και 142 παρ.7 του Ν.4251/2014 «Κώδικας
Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80/Α’).
ε. του άρθρου 69 παρ.3 του Ν.2910/2001 με τις οποίες μεταβιβάστηκε στο Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας (και νυν Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δυνάμει
των άρθρων 28§1 του Ν.4325/2015 και 280§Ι του Ν.3852/2010) η αρμοδιότητα έκδοσης
απόφασης για την κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας προσώπων που ζητούν να καθοριστεί η
ιθαγένειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ.3370/1955 όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και
ισχύουν.
στ. του άρθρου 9 και 21 του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α') περί μεταβίβαση αρμοδιότητας υπογραφής διοικητικών
οργάνων και ανάκλησης των ατομικών διοικητικών πράξεων.
2. Το ΠΔ.125/05-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»
(ΦΕΚ
210/Α’).
3. Το άρθρο 125 του Κεφαλαίου Δεύτερο, του Μέρους Τέταρτο, του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ
107/Α) περί σύστασης στο Υπουργείο Εσωτερικών Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας.
4. Το ΠΔ.142/2010 «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ
235/Α’).
5. Την αριθμ.35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/Β’) απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε

οργανικές μονάδες της Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων
αυτής.
6. Την αριθμ.πρωτ…/../..-06-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας
της Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης «με εντολή Συντονιστή της Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης», με
την οποία ανακλήθηκε η αριθμ.πρωτ…/..-08-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας του .. .. του ..
και
της
..
και
εξελληνισμού
του
επωνύμου
του.
7. Την από ../11/2017 υποβληθείσα προσφυγή του εν θέματι κατά της αριθμ.πρωτ.
Φ…/../..-06-2017 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.
Μακεδονίας - Θράκης, «με εντολή Συντονιστή Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης», και τα
συνημμένα
της
και
τα
από
6/12/2017
συμπληρωματικά
στοιχεία.
8. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.Φ…/../..-112017 έγγραφο του Τμήματος Ιθαγένειας της ΔΑΚ Θεσσαλονίκης της Α.Δ. Μακεδονίας Θράκης και τα συνημμένα του.
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν.2503/1997, όπως ισχύει με το Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 8 του
Ν.3200/1955, κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα και νυν Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του
αρμόδιου Υπουργού μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη
δημοσίευση ή, εάν η απόφαση δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση ή άλλως από την
ημερομηνία
κατά
την
οποία
έλαβε
γνώση
ο
ενδιαφερόμενος.
Επειδή, σύμφωνα με την από ../10/2017 αίτηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του
προσφεύγοντος, διαπιστώνεται ότι ο τελευταίος παρέλαβε στις ../10/2017 την αριθμ.πρωτ.
Φ…/../..-06-2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.
Μακεδονίας - Θράκης, "με εντολή Συντονιστή Α.Δ. Μακεδονίας - Θράκης", με την οποία
ανακλήθηκε η αριθμ.πρωτ…/..-08-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας περί καθορισμού της ελληνικής ιθαγένειας του …… . του …. και της ...
Συνεπώς η προσφυγή ασκήθηκε εντός της ως ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας και
κρίνεται
εμπρόθεσμη
και
περαιτέρω
εξεταστέα.
Επειδή κατά την εκδίκαση των ειδικών διοικητικών προσφυγών, όπως εν προκειμένω η
άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών κατά της προσβαλλόμενης
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, εξετάζεται
αποκλειστικά και μόνο η νομιμότητα της προσβαλλόμενης πράξης και δεν χωρεί η κατ' ουσία
επανεξέταση
της
υπόθεσης.
Επειδή κατά την εξέταση της νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης το ασκών τον έλεγχο
όργανο δεσμεύεται από τα στοιχεία που είχαν τεθεί υπόψη της ελεγχόμενης αρχής (Α.Δ.
Μακεδονίας - Θράκης) κατά την έκδοση της προσβαλλομένης και συνεπώς παρέλκει η
εξέταση των στοιχείων που μεταγενέστερα προσκομίστηκαν από τον προσφεύγοντα δια του
πληρεξουσίου του δικηγόρου. Άλλωστε, και αν ήθελε υποτεθεί ότι αυτά μπορούσαν να
ληφθούν υπόψη, αφενός πάσχουν κατά το τυπικό μέρος ως μη αρμοδίως μεταφρασμένα
(αρ…../..-11-17), αφετέρου επιβεβαιώνουν το γεγονός της δήλωσης ψευδών στοιχείων επί
του πλαστού πιστοποιητικού γέννησης που προσκόμισε ο προσφεύγων για την έκδοση της
πράξης
διαπίστωσης
της
ελληνικής
του
ιθαγένειας.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία 1ε, 4 και 5 ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η προσβαλλόμενη
πράξη
έχει
εκδοθεί
με
νόμιμη
εξουσιοδότηση.
Επειδή η από ../6/2001 αίτηση του προσφεύγοντος για την κτήση της ελληνικής του
ιθαγένειας υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2790/2000 όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ομογενών
προερχομένων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις

η διαπίστωση της ομογενειακής ιδιότητας των ενδιαφερομένων διερευνάται στο πλαίσιο
συνέντευξης και στη βάση υποχρεωτικώς υποβαλλόμενων δικαιολογητικών μεταξύ των
οποίων
πιστοποιητικό
γέννησης,
πιστοποιητικό
γάμου
κ.α.
Από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι κατά την υποβολή της από
../6/2001 αίτησης του προσφεύγοντος υποβλήθηκε το αριθμ…… πιστοποιητικό γέννησής του
με ημερομηνία έκδοσης …/10/1989. Σύμφωνα με το εν λόγω πιστοποιητικό ο προσφεύγων
έχει γεννηθεί την ../../1954 στην Τιφλίδα Γεωργίας, φέρει το επώνυμο …. εκ μητρός και η
γέννησή του φέρεται καταχωρημένη ληξιαρχικώς στις ../../1954 με την αρ…. πράξη.
Ταυτόχρονα από το εν λόγω πιστοποιητικό ο προσφεύγων φέρεται να έλκει την ομογενειακή
ιδιότητα (κατά το σκέλος της καταγωγής) από την εμφανιζόμενη με ελληνική εθνικότητα
μητέρα του … ….. Για το λόγο αυτό το εν λόγω πιστοποιητικό θεωρείται κρίσιμο τυπικά και
ουσιαστικά για την αξιολόγηση συνδρομής της ομογενειακής ιδιότητας στο πρόσωπο του
προσφεύγοντος.
Σε αντίθεση με το περιεχόμενο του ανωτέρω υπ' αριθμ…… πιστοποιητικού γέννησης, ο
προσφεύγων κατέθεσε σήμερα στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγής το αριθμ…… νεότερο
πιστοποιητικό γέννησης με ημερομηνία έκδοσης ../09/2007. Από το εν λόγω πιστοποιητικό
όμως παρατηρείται διαφορετική ημερομηνία καταχώρησης της πράξης γέννησής του καθώς
και η πράξη καθαυτή, η οποία εν προκειμένω φέρεται να έχει γίνει στις ../10/1954 με την
αρ…. πράξη. Συγχρόνως, παρατηρείται ότι το επώνυμο της μητέρας του ακολουθεί το
επώνυμο του πατρός του ….. (σύμφωνα και με το αρ…./..-07-1994 πιστοποιητικό γάμου) και
επομένως, έρχεται κατά τα γεγονότα σε αντίθεση με το περιεχόμενο του αρχικού δηλωθέντος
πιστοποιητικού
γέννησης.
Με το αριθμ…./2009 απόσπασμα - απόφαση του … Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Θεσσαλονίκης που προσκόμισε ο προσφεύγων στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγής
διαπιστώνεται ότι έχει διαταχτεί η δήμευση και καταστροφή του πλαστού πιστοποιητικού
γέννησης του ……
Με το αριθμ…. από ../07/1994 πιστοποιητικό γάμου των ……… και της …… (φερόμενων
γονέων του προσφεύγοντος) που προσκομίστηκε από τον τελευταίο στο πλαίσιο της
παρούσας προσφυγής του καθώς και κατά την υποβολή της αίτησής του για την κτήση της
ελληνικής ιθαγένειας, η μητέρα του μετά το γάμο φέρει το επώνυμο …. Ο γάμος συνάφθηκε
στις ../…/1952 με την αρ…. ληξιαρχική πράξη. Εντούτοις στο αρχικώς υποβληθέν
πιστοποιητικό γέννησης, υπ' αριθμ…./..-10-1989, η μητέρα του εμφανίζεται με το (πατρικό
της) επώνυμο …. (σε αντίθεση δηλαδή με το νεότερο πιστοποιητικό γέννησής του καθώς και
το
πιστοποιητικό
γάμου
των
γονέων
του).
Με το αρ…/..-09-1999 πιστοποιητικό αλλαγής επωνύμου του προσφεύγοντος που
προσκόμισε κατά την υποβολή της αίτησης για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, ο
τελευταίος φέρεται να έχει προχωρήσει σε αλλαγή του επωνύμου του από … σε … με την
αριθμ…/..-09-1995 ληξιαρχική πράξη του Ληξιαρχείου του Δ. …. Τιφλίδας. Το γεγονός αυτό,
όμως, έρχεται σε πλήρη διάσταση με το επώνυμο του προσφεύγοντος σύμφωνα με το από
../10/1989 (υπ' αρ…..) πιστοποιητικό γέννησής στο οποίο εμφανίζεται με το επώνυμο …
προγενέστερα της ληξιαρχικής πράξης αλλαγής του, καθώς και με το προγενέστερα επίσης
(../08/1995) εκδοθέν διαβατήριο Γεωργίας υπ' αρ…... Πρόσθετες αντιφάσεις παρατηρούνται
από το συνδυασμό του ανωτέρω πιστοποιητικού αλλαγής επωνύμου με το προσκομισθέν στο
στάδιο υποβολής της αίτησής του αντίγραφο στρατιωτικής ταυτότητας του ίδιου, η οποία
ενώ φέρεται να έχει εκδοθεί στις ../11/1972 αναφέρει μεταγενέστερο χρονολογικά
πιστοποιητικό αλλαγής επωνύμου (…/..-07-1995) και περιλαμβάνει στοιχεία οικογενειακής
κατάστασης τα οποία όμως, σύμφωνα με το αριθμ…./..-08-1995 πιστοποιητικό γάμου του,
δεν
είχαν
επισυμβεί
(γάμος/1977,
γέννηση
τέκνων/1978,1980).
Επειδή σύμφωνα με το αριθμ…/../…/..-05-2007 έγγραφο-έκθεση της Υποδιεύθυνσης
Εγκληματολογικών Ερευνών Βόρειας Ελλάδας, διαπιστώθηκε ότι το αρ…… πιστοποιητικό
γέννησης που κατέθεσε ο προσφεύγων για τον καθορισμό της ελληνικής ιθαγένειας είναι

πλαστό. Το εν λόγω πλαστό πιστοποιητικό έχει δημευτεί και έχει διαταχτεί η καταστροφή του
με το αριθμ…./2009 απόσπασμα - απόφαση του .. Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Θεσσαλονίκης.
Επειδή σύμφωνα με τα αριθμ.Φ……/..-01-2016 και Φ…../..-01-2016 έγγραφα του Προξενικού
Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Γεωργία διαπιστώνεται, σε συνεργασία και με τις
αρμόδιες Γεωργιανές αρχές, ότι στο ιστορικό αρχείο του κεντρικού ληξιαρχείου της Γεωργίας
δεν βρέθηκε η εγγραφή της πράξης γέννησης της φερόμενης μητέρας του προσφεύγοντος ….
…… καθώς και ότι τα αναφερόμενα στοιχεία στο (συνυποβληθέν με την αίτηση) υπ' αριθμ….
πιστοποιητικό γάμου του …. .. (προσφεύγων) με την … .. δεν αντιστοιχούν με τα στοιχεία
στο ληξιαρχείο της Γεωργίας. Ομοίως, διαπιστώνεται ότι το συνυποβληθέν με την αίτηση του
προσφεύγοντος πιστοποιητικό γάμου των φερόμενων γονέων του υπ' αριθμ….. δεν
αντιστοιχούν
στις
εγγραφές
του
ληξιαρχείου
της
Γεωργίας.
Επειδή από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης σε συνδυασμό και με το
σκεπτικό της προσβαλλόμενης πράξης, διαπιστώνεται ότι η ελεγχόμενη στο πλαίσιο της
παρούσας προσφυγής αιτιολογία είναι ειδική, επαρκής και πλήρης, τα δε συναφή επί της
κρίσεως της υπόθεσης στοιχεία έχουν τεθεί στο φάκελο της υπόθεσης και κατά τούτο δεν
πάσχει
νομιμότητας.
Επειδή από τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης διαπιστώνεται ότι με το
αριθμ.Φ…../2016/…./..-10-2016 έγγραφο-πρόσκληση της καθύλην αρμόδιας Υπηρεσίας (το
οποίο επεστράφη με την ένδειξη άγνωστος παραλήπτης), εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν.2690/1999 περί προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, εντούτοις ο
προσφεύγων δεν προσήλθε λόγω, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα προσφυγή
του, εγκατάστασής του στο εξωτερικό και συνεπώς δεν διαπιστώνεται παράβαση ουσιαστικής
διάταξης
Νόμου,
αλλά
ούτε
και
των
αρχών
της
χρηστής
Διοίκησης.
Επειδή σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία οι πράξεις της Διοίκησης ανακαλούνται
ελεύθερα όταν η έκδοση της ανακαλούμενης παράνομης πράξης προκλήθηκε από δόλια
ενέργεια του διοικουμένου (βλ. ΔΕΦΘ 917/2016, ΣτΕ 3593/2014, 2616/2012 7μ, 2695/2012,
3047/2002), όπως εν προκειμένω η χρήση μη γνήσιων πιστοποιητικών περί της ελληνικής του
καταγωγής. Επειδή χωρεί, χωρίς χρονικό περιορισμό, η ανάκληση πράξης της Διοίκησης που
άπτεται ζητήματος ιδιαιτέρως σημαντικού για το δημόσιο συμφέρον, όπως εν προκειμένω με
την προσβαλλόμενη πράξη, η ελληνική ιθαγένεια, αναγομένης και στη συγκρότηση του
εκλογικού σώματος, την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (ΔΕΦΘ
917/2016, ΣτΕ 3593/2014, 2616/2012 7μ, 2695/2012, πρβλ. ΣτΕ 3858/2010, 1867/2009,
2566/2002).
Επειδή από τον έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης και σύμφωνα με όσα επεξηγήθηκαν
ανωτέρω διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος συνδρομής της ομογενειακής ιδιότητας στο πρόσωπο
του προσφεύγοντος κατά το στάδιο εξέτασης της αίτησής του για την κτήση της ελληνικής
ιθαγένειας, συνεπώς και η έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, στηρίχθηκε σε μη γνήσια
δικαιολογητικά και συγκεκριμένα στο αρ….. πλαστό πιστοποιητικό γέννησης και σε μη
επιβεβαιωμένες ληξιαρχικές εγγραφές περί της φερόμενης μητέρας του από την οποία
προέβαλε ότι έλκει την ελληνική καταγωγή, στοιχεία συνεπώς κρίσιμα, τυπικά και ουσιαστικά,
για τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2790/2000 και του άρθρου 76 του Ν.2910/2001.
Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, με τη διαπίστωση κατά τρόπο αλυσιτελή εκ μέρους
της Διοίκησης του πλαστού του πιστοποιητικού γέννησης του προσφεύγοντος, δυνάμει του
οποίου ο τελευταίος προέβαλε την αποδεικτική βάση της ελληνικής εκ μητρός καταγωγής
του, εξέλειπε το νόμιμο έρεισμα για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί της ελληνικής
του ιθαγένειας, γεγονός στο οποίο ερείδεται ταυτοχρόνως και η έκδοση της προσβαλλόμενης
πράξης
ως
παρανόμως
και
σε
πλάνη
της
Διοίκησης
εκδοθείσας.
Επειδή η προσκόμιση εκ μέρους του προσφεύγοντος αποσπάσματος της αριθμ…./2009

απόφασης του … Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης περί της αθώωσης λόγω
αμφιβολιών της κόρης του προσφεύγοντος .. … για χρήση πλαστού πιστοποιητικού,
υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και χρήση ψευδούς βεβαίωσης κατ'εξακολούθηση, αν ήθελε
υποτεθεί ότι είχε τεθεί σε γνώση της Διοίκησης εμπρόθεσμα, εντούτοις δεν αναιρεί σύμφωνα
με το διατακτικό της ίδιας απόφασης το αντικειμενικό γεγονός του πλαστού του
πιστοποιητικού γέννησης του προσφεύγοντος, το οποίο προσκόμισαν αμφότεροι προκειμένου
για την έκδοση διαπιστωτικής της ελληνικής ιθαγένειας πράξης, και του οποίου την δήμευση
και
καταστροφή
αποφάσισε
το
Δικαστήριο.
Επειδή η με παράνομο τρόπο εγκαθίδρυση αστικών δικαιωμάτων, συναρτώμενων εν
προκειμένω με την ελληνική ιθαγένεια, δεν συνιστά λόγο ακύρωσης παρανόμως εκδοθείσας
διοικητικής πράξης ατομικού χαρακτήρα, ήτοι της προσβαλλομένης (ΔΕΦΘ …/2016).
Επειδή, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, από τον έλεγχο των αντικειμενικών και νομικών
περιστατικών της υπόθεσης, σε συνδυασμό και με τους προβαλλόμενους λόγους ακύρωσης
του προσφεύγοντος, δεν διαπιστώνεται παράβαση κατ'ουσία διάταξης νόμου, ως μόνης
ικανής συνθήκης να τεκμηριώσει τη νόμιμη βάση για την ακύρωση από τον Υπουργό
Εσωτερικών της προσβαλλόμενης πράξης.
Για τους λόγους αυτούς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Απορρίπτουμε την από …/11/2017 ασκηθείσα προσφυγή του … .. του … κατά της
αριθμ.πρωτ. Φ…./…/….-06-2017 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία ανακλήθηκε η αριθμ.πρωτ…./…-08-2003 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί καθορισμού της ελληνικής
ιθαγένειας του ανωτέρω.
Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Κοινοποίηση:
[…..]

