
Διμερείς Συμφωνίες με Ελλάδα  

 
Οι οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με τις ΗΠΑ διέπονται κατά κύριο λόγο από: 

 Τις διατάξεις του ΠΟΕ, στον οποίο μετέχουν και οι δύο χώρες. 

 Τις Συμφωνίες εμπορικού περιεχομένου που έχει συνάψει η ΕΕ με τις ΗΠΑ, οι 

οποίες δημιουργούν το πλαίσιο της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΕ. 

 Τη Συμφωνία-Πλαίσιο για τη Διατλαντική Οικονομική Ολοκλήρωση (Transatlantic 

Economic Framework), και την Αεροπορική Συμφωνία (Air Transport Agreement) 

από 30.4.2007. 

 Σειρά διμερών συμφωνιών που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε επί 

μέρους τομείς, όπως:  

 Τη Συμφωνία Φιλίας, Εμπορίου και Ναυτιλίας του 1951 (Ν.2893, ΦΕΚ 

149/10.07.1954) 

 Τη Συμφωνία περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του 1950 (Ν.Δ. 2548/53, ΦΕΚ Α 

231/27.08.1953 - Διορθώσεις σε Φ.Ε.Κ. 333/16.11.1953)  

 Τη Συμφωνία για τις εγγυήσεις επενδυμένου κεφαλαίου (Ν.Δ.2424, ΦΕΚ 

127/9.5.1953) 

 Τη Συμφωνία περί αεροπορικών μεταφορών του 1991 (Ν.2027, ΦΕΚ 51/03.04.1992) 

 Τη Συμφωνία αμοιβαίας διοικητικής αρωγής μεταξύ τελωνειακών υπηρεσιών 

Ελλάδος – ΗΠΑ (Ν.2066, ΦΕΚ 117/7.7.1992)  

 Τη Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνολογικής, Εκπαιδευτικής και 

Μορφωτικής Συνεργασίας (Ν.1982, κύρωση το 1991, ΦΕΚ 188/10.12.1991) 

 Το Μνημόνιο για τη σύσταση Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας 

(1998, ΦΕΚ 144/9.7.1999). Η 6η τακτική σύνοδος ECCC (Economic and 

Commercial Cooperation Committee) έχει αναβληθεί επί τέσσερα συναπτά έτη: 

2011-2013. Αν και ενδιαφέρον ΗΠΑ για ενίσχυση διμερών οικονομικών σχέσεων με 

Ελλάδα παραμένει έντονο, εν τούτοις αμερικανική πλευρά υποστηρίζει κυρίως ad 

hoc προγράμματα/ συνεργασίες που προάγουν συμφέροντα αμφότερων σε τομείς 

αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως: νέων τεχνολογιών και καινοτομίας, βιοτεχνολογίας, 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας/ΑΠΕ, τουρισμού. 



 Το Μνημόνιο για Τεχνολογική Συνεργασία στα Βαλκάνια (Initiative for Technology 

Cooperation with the Balkans -ITCB) (Ν.2784, ΦΕΚ 2/7.1.2000) 

 Το Πρωτόκολλο προθέσεων για θέματα πρόληψης και αποκατάστασης Φυσικών και 

Τεχνολογικών Καταστροφών του 2001, (Ν.3073, ΦΕΚ 295/4.12.2002) 

 Τη Συνολική Τεχνική Συμφωνία του 2001 (Ν.3108, ΦΕΚ32/1.1.2003) 

 Τη Συμφωνία Ασφάλειας Εμπορευματοκιβωτίων (Container Security Initiative) για 

τη λήψη μέτρων ελέγχου στο λιμένα του Πειραιά σε όλα τα εμπορευματοκιβώτια με 

προορισμό αμερικανικά λιμάνια, προκειμένου να προληφθεί η άφιξη στο έδαφος των 

ΗΠΑ επικίνδυνων φορτίων (η Ελλάδα υπέγραψε στις 25.6.2004). 

 Το Μνημόνιο Κατανόησης USAID-ΥΠΕΞ με σκοπό την επέκταση της συνεργασίας 

USAID-Hellenic Aid (ΥΔΑΣ) στον τομέα του τουρισμού. Εν θέματι Μνημόνιο 

υπεγράφη κατά τη διάρκεια εργασιών της Επιτροπής Οικονομικής και Εμπορικής 

Συνεργασίας Ελλάδος-ΗΠΑ (ECCC, Ουάσιγκτον 19-20.6.2008).  

 Το Μνημόνιο Τεχνικής Συνεργασίας για αναπτυξιακά προγράμματα στον ενεργειακό 

τομέα στην ΝΑ Ευρώπη μεταξύ USAID και ΚΑΠΕ, ως εκπροσώπου της Hellenic 

Aid (Ουάσιγκτον, 18.4.2008). 

 Το Μνημόνιο Αναπτυξιακής Συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας στην Ενεργειακή 

Κοινότητα. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι εκ μέρους της ελληνικής 

πλευράς το ΚΑΠΕ και της αμερικανικής η International Resources Group (IRG). Η 

συνεργασία έχει ήδη προχωρήσει σε συναντήσεις τεχνικού επιπέδου για ενεργειακές 

εφαρμογές φυσικού αερίου στην Ουκρανία (υπεγράφη στην Αθήνα στις 23.5.08). 
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