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Διευκρινίσεις σχετικά µε την τιµητική πολιτογράφηση του Γιασάµ 
Αγιαβέφε 

  
Αναφορικά µε την τιµητική πολιτογράφηση του Γιασάµ Αγιαβέφε 
επισηµαίνεται ότι αυτή πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 13 του Ν. 3284/2004 (ΦΕΚ 217 Α΄) όπως αυτός ισχύει σήµερα.  
  
Το συγκεκριµένο άρθρο προβλέπει ότι «µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται 
ύστερα από αιτιολογηµένη πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, µπορεί να 
πολιτογραφηθεί Έλληνας, αλλοδαπός που προσέφερε στην Ελλάδα εξαιρετικές 
υπηρεσίες ή του οποίου η πολιτογράφηση µπορεί να εξυπηρετήσει εξαιρετικό 
συµφέρον της χώρας». Μοναδική τυπική προϋπόθεση που θέτει ο νοµοθέτης 
είναι ο αιτών να µην εµπίπτει στα νοµικά κωλύµατα όπως ορίζονται στο άρθρο 
5 παρ. 1β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. 
  
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο νοµοθέτης παρέχει ευρεία διακριτική 
ευχέρεια στον Υπουργό Εσωτερικών για την κρίση του επί των ζητηµάτων 
αυτών. 
  
Για την πολιτογράφηση του κ. Αγιαβέφε υπήρξε εισήγηση από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη, µε την εκτίµηση ότι αυτή θα συµβάλλει σηµαντικά 
στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας δια της διενέργειας επενδύσεων που 
θα πραγµατοποιήσει ο συγκεκριµένος, η οποία προφανώς στηρίχθηκε και στο 
οικονοµικό του µέγεθος αφού ήταν στην λίστα Forbes. Περαιτέρω, υπήρξε 
αίτηση από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείµ ο οποίος µνηµονεύει δωρεές 
που έχει ήδη πραγµατοποιήσει ο πολιτογραφούµενος προς την Ιερά 
Μητρόπολη Πειραιώς και φιλανθρωπικά ιδρύµατά της. 

Στην επιστολή του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισηµαίνει τις 
γενναιόδωρες χορηγίες υψηλής ποιοτικής και ποσοτικής κλίµακας προς το 
Υπουργείο Υγείας κατά την κρίσιµη πρώτη φάση της περιόδου της πανδηµίας. 
Επίσης, αναφέρει την ίδρυση δύο εταιρειών, οι οποίες προχώρησαν σε 
σηµαντικές επενδύσεις στη χώρα. Βάσει στοιχείων που έχουν κατατεθεί 
προκύπτει ότι το ύψος των άµεσων επενδύσεών του στη χώρα φτάνει τα 
6.815.000 ευρώ, οι έµµεσες πληρωµές για υπηρεσίες και αγαθά στη χώρα µας 
ανέρχονται στα 1.926.000 ευρώ, ενώ τα άµεσα διαθέσιµα κεφάλαιά του σε 
ελληνικές τράπεζες για επενδύσεις ανέρχονται στα 3.000.000 ευρώ, σύµφωνα 



µε τραπεζικά έγγραφα. Προς αυτό έχει προβεί σε αγορά των µετοχών εταιρείας 
που έχει στην ιδιοκτησία της ξενοδοχειακή µονάδα, σύµφωνα µε σχετική 
σύµβαση οριστικής πώλησης και µεταβίβασης εταιρικών µεριδίων (3/3/2022). 
Η αξία της συγκεκριµένης επένδυσης ανέρχεται σε 10 εκατοµµύρια ευρώ. 
Επισηµαίνεται δε το γεγονός ότι ο Γιασάµ Αγιαβέφε έχει αγοράσει ιδιόκτητη 
κατοικία (τίµηµα 1.650.000 ευρώ) και έχει εγκατασταθεί οικογενειακώς στην 
Ελλάδα, καθιστώντας σαφή την πρόθεση του να έχει τη χώρα µας επίκεντρο 
των βιοτικών και επαγγελµατικών του δραστηριοτήτων.   

Περαιτέρω, προσεκοµίσθησαν στην αρµόδια υπηρεσία και συνεκτιµήθηκαν 
ευχαριστήριες επιστολές περί των ακόλουθων δωρεών: από τον Δήµαρχο 
Πειραιά, τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Πειραιά (δωρεές 
100.000 ευρώ), τον Δήµαρχο Ραφήνας-Πικερµίου (υγειονοµικό υλικό), τον 
Δήµαρχο Αχαρνών (υγειονοµικό υλικό), τον Δήµαρχο Μαραθώνα (υγειονοµικό 
υλικό) και την Ελληνική Αστυνοµία (30 ιατρικούς αναπνευστήρες, 100.000 
µάσκες προστασίας κάθε τύπου, 4.200 γυαλιά προστασίας στην πρώτη φάση 
της πανδηµίας). Παράλληλα, ευχαριστήριες επιστολές προς τον Γιασάµ 
Αγιαβέφε έχουν κατατεθεί από την Ιερά Σύνοδο της Ελλάδος (δωρεά 300.000 
ευρώ), τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως (δωρεά 20.000 ευρώ) και τους 
διευθυντές του Ιδρύµατος Περιθάλψεως Ατόµων µε Νοητική Στέρηση Μαρία 
Κοκκόρη (δωρεές 300.000 ευρώ) και του Κοινωφελούς Ιδρύµατος «Ο 
Ευαγγελισµός της Θεοτόκου» (δωρεές 150.000 ευρώ). 
  
Eκ των ανωτέρω εγγράφων προκύπτει ότι ο πολιτογραφούµενος έχει 
πραγµατοποιήσει δωρεές προς την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού καθώς και προς την Ελληνική Αστυνοµία 
συνολικού ύψους άνω του 1 εκατοµµυρίου ευρώ.  

Σε σχέση µε την ποινική του κατάσταση, προσεκοµίσθη βεβαίωση από την 
οποία προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετακλήτως για τα αδικήµατα που 
περιγράφει  το άρθρο 5 παρ. 1β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ενώ 
περαιτέρω προσεκοµίσθη αντίγραφο του ποινικού του µητρώου αλλά και 
πιστοποιητικό µη υπάρξεως εκκρεµών ποινικών διώξεων. 
  
Τέλος, µε την απόφαση 1568/2019 το Ε’ Τµήµα του Αρείου Πάγου αποφάσισε 
τη µη έκδοση του κ. Γιασάµ Αγιαβέφε στην Τουρκία κατ’ εκτέλεση διεθνούς 
εντάλµατος σύλληψης µε το σκεπτικό πως αποδείχθηκε ότι ο εκζητούµενος 
είναι χριστιανός στο θρήσκευµα και µέλος οµάδας αντιφρονούντων προς το 
πολιτικό καθεστώς της Τουρκίας και πως, αν επιτραπεί η έκδοση του 
καταζητούµενου στην Τουρκία, είναι πιθανό να διωχθεί για τα πολιτικά του 
φρονήµατα και να υποβληθεί σε µεταχείριση αντίθετη προς την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. 



Κατά συνέπεια και µε δεδοµένο ότι ο ανωτέρω είναι επιφανής επιχειρηµατίας ο 
οποίος έχει καταχωρηθεί στη λίστα Forbes, προτάθηκε για πολιτογράφηση από 
τον αρµόδιο για τις επενδύσεις Υπουργό Ανάπτυξης αλλά και τον 
Μητροπολίτη Πειραιώς, έχει πραγµατοποιήσει δωρεές προς την εκκλησία της 
Ελλάδος, προς φιλανθρωπικούς φορείς, προς ΟΤΑ και φορείς του ελληνικού 
Δηµοσίου ύψους περίπου 1 εκατοµµυρίου ευρώ, έχει δε ήδη πραγµατοποιήσει 
επενδύσεις ύψους περίπου 10 εκατοµµυρίων ευρώ, έχει καταστήσει τη χώρα 
µας κέντρο των βιοτικών και επενδυτικών του δραστηριοτήτων, υπάρχει δε 
προοπτική περαιτέρω επαγγελµατικών του δραστηριοτήτων, ενώ ταυτοχρόνως 
του είχε χορηγηθεί πολιτικό άσυλο και δεν εµπίπτει σε οιοδήποτε εκ των 
ποινικών κωλυµάτων που προβλέπει ο νόµος, όλα τα ανωτέρω δικαιολογούν 
και τεκµηριώνουν την απόφαση για την τιµητική του πολιτογράφηση. 

Γραφείο Τύπου ΥΠΕΣ, Βασ. Σοφίας 15 - Τηλ.: 213 131 3586 - 213 131 3587 
E-mail: pressoffice@ypes.gov.gr

mailto:pressoffice@ypes.gov.gr

