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Θέμα: Σύσταση περί Μη Προσέγγισης σε Λιμένες Υεμένης

Σχετ.: α. Το με Α.Π: 56607/07.10.22 έγγραφο ΥΠΕΞ/Β5 (μπσ).
β. Το με Α.Π.: Φ. 1440/ΑΣ 594/08.10.2022 έγγραφο Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ

(μπσ).

1. Με το  (α)  σχετικό  μας  περιήλθε,  η  με  αριθ.  844/05.10.2022  «ρηματική  διακοίνωση»,  η
οποία  φέρεται  να  προέρχεται  από το  Υπ.  Εξωτερικών  της  Υεμένης,  το  ουσιαστικό  της  όμως
περιεχόμενο μεταφέρει «οδηγίες» του αποκαλούμενου Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου και της
«Εθνικής Κυβέρνηση Σωτηρίας της Sana’a» (Supreme Political Council and the National Salvation
Government in Sana’a)1 και αναφέρεται σε προειδοποιήσεις των εκεί αποκαλούμενων «ενόπλων
δυνάμεων Υεμένης» προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις  που εμπλέκονται  στην εξαγωγή (μεταφορά)
πετρελαίου Υεμένης. Η προαναφερόμενη «ρηματική διακοίνωση» φαίνεται να εκδόθηκε με αφορμή
προγραμματισμένο κατάπλου ελληνικού πλοίου σε λιμένα της εν λόγω χώρας. Η εν λόγω εμπορική
πράξη  θεωρείται  από  τους  συντάκτες  ως  «επιθετική  πράξη,  αντίθετη  στην  κυριαρχία  και  τα
υψηλότερα συμφέροντα της χώρας». Η ρ/δ συνδέει τα προαναφερόμενα με τον κατάπλου και τη
φόρτωση πετρελαϊκών προϊόντων από πλοία που θα προσεγγίσουν στην Υεμένη. Συνεχίζοντας η
ρ/δ ζητεί από το πλοίο  « ...να σταματήσει και απέχει από τη συμμετοχή σε δραστηριότητες
που  σχετίζονται  με  την  εξαγωγή  αργού  πετρελαίου  της  Υεμένης»,  ανάγοντας  αυτήν  σε
εγκληματική ενέργεια. Κλείνοντας, σε απειλητικό ύφος, αναφέρει ρητώς ότι πρόκειται περί
προειδοποίησης που δεν πρέπει να αγνοηθεί προς αποφυγή συνεπειών για την ασφάλεια
του  πλοίου  και  του  πληρώματος  του,  σημειώνοντας  ότι  οι  συντάκτες  (“the Yemeni
Government”) αποποιούνται των ευθυνών τους για κάθε ζημία που μπορεί να επισυμβεί στο πλοίο
για παραβίαση των προειδοποιήσεων των «ενόπλων δυνάμεων».

2. Συγχρόνως με την αποστολή της προαναφερόμενης επιστολής, η διαχειρίστρια εταιρεία του
προαναφερόμενου ελληνικού πλοίου έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχ/μείου από ηλ. διεύθυνση με
φερόμενο αποστολέα την “Ακτοφυλακή Υεμένης” (ycg@yemen.net.ye), με την οποία ενημερώνεται
ότι  δυνάμει  διατάξεων  της  UNCLOS,  απαγορεύονται,  σύμφωνα  με  Αποφάσεις  του  “Υπουργού
Μεταφορών  της  Δημοκρατίας  της  Υεμένης”,  ημερομηνίας  2.10.20222,  οι  ναυτιλιακές
δραστηριότητες  και  η  μεταφορά  πετρελαίου  και  φυσικού  αερίου  από  κοιτάσματα,  τερματικούς
σταθμούς και λιμάνια εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου της Υεμένης. Επιπλέον στο μήνυμα
αναφέρεται  ότι,  η  διέλευση  του  πλοίου  στα  ύδατα  της  Υεμένης  για  σκοπούς  αποστολής  ή
μεταφοράς πετρελαίου ή φυσικού αερίου από πεδία εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου,
τερματικούς σταθμούς και λιμάνια θα θεωρηθεί «μη αβλαβής διέλευση». Τόσο το Ενιαίο Κέντρο

1Σύμφωνα με ελεύθερες πηγές το Supreme Political Council και το National Salvation Government in Sana’a
είναι εκτελεστικά όργανα των   Houthi  , χωρίς διεθνή επίσημη αναγνώριση  , πλην από ελάχιστες χώρες
(πχ Ιράν, Συρία).
2 Την 02.10.2022 έληξε η εκεχειρία στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των Houthi και της νόμιμης Κυβέρνησης της
Υεμένης. Έκτοτε οι Houthi προβαίνουν σε απειλητικές προειδοποιήσεις για ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν
εμπορικές επαφές με τα ΗΑΕ, την Σαουδική Αραβία και προφανώς την νόμιμη Κυβέρνηση της Υεμένης.
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Έρευνας και Συντονισμού Διάσωσης στο ΥΝΑΝΠ όσο και η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ριάντ δεν
επιβεβαιώνουν τη γνησιότητα της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με (β) σχετικό, από επαφές Πρεσβείας μας στο Ριάντ επιβεβαιώνεται
ότι η από 05.10.2022 «ρηματική διακοίνωση» (στην πραγματικότητα, επιστολή προειδοποίησης)
δεν  προέρχεται  από το Υπουργείο Εξωτερικών Υεμένης  αλλά από τους  αντάρτες  Houthi,  ενώ
όμοια φαίνεται να είναι και η προέλευση του e-mail που αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος.

4. Κατόπιν  των  ανωτέρω εκτιμούμε,  ότι  με  δεδομένη  την  κατάσταση στην  Υεμένη  και  τις
στρατιωτικές/ναυτικές δυνατότητες της εν λόγω οργάνωσης, αλλά και τη σύνδεσή της με άλλες
οργανώσεις  εντός  και  εκτός  Υεμένης,  η  πραγμάτωση  επιθετικής  πράξης  κατά  πλοίων  και
πληρωμάτων που αγνοούν τις προειδοποιήσεις των ανταρτών Houthi δεν μπορεί να αποκλεισθεί.

5. Στη βάση των προαναφερομένων και της απόλυτης προτεραιότητας που αποδίδει η χώρα
μας στην ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των πληρωμάτων τους,  συνιστούμε,  ως κράτος
σημαίας, και μέχρι νεοτέρας την αποφυγή προσέγγισης πλοίων μελών σας σε λιμένες της Υεμένης
και  την,  κατά  το  δυνατόν,  αποφυγή  διάπλου  των  χωρικών  υδάτων  της  Υεμένης,  ιδίως  για  τη
διενέργεια εμπορικών πράξεων.

6. Παρακαλείσθε για την ενημέρωση των μελών σας. 

Ο Υπουργός

Ιωάννης Πλακιωτάκης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
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ΥΠΕΞ
- Διπλ. Γρ. κ. Πρωθυπουργού
- Διπλ. Γρ. κ. ΥΠΕΞ
- Διπλ. Γρ. κ. Αναπληρωτή ΥΠΕΞ
- Διπλ. Γρ. κ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη
-Γρ. κ. ΓΓ ΥΠΕΞ
- Γρ. κ.κ. Α και Β Γενικών Διευθυντών
- Α6 – Β5 Δνσεις
- Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων
- Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ (μέσω ΥΠΕΞ)

ΙΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. 
2. Γρ. κ. Υφ.ΝΑ.Ν.Π.
3. Γρ. κ. Α/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Γρ. κ.κ. Α΄ και Β΄ Y/ΛΣ - ΕΛ.ΑΚΤ.
5. Γρ. κ.κ.ΔΚΑ΄ - ΔΚΒ΄ - ΔΚΓ΄
6. ΔΑΠΘΑΣ- ΔΕΠΙΧ - ΔΕΔΑΠΛΕ -

ΔΝΕΡ–ΔΑΝ- ΚΕΠΙΧ - ΕΚΣΕΔ
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