ν. 5422/1932 (ΦΕΚ Α’ 133)
«Περί αναστολής της υποχρεώσεως της Τραπέζης της Ελλάδος προς
εξαργύρωσιν των τραπεζικών γραμμάτιων αυτής και περί ρυθμίσεως της
αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος»
Άρθρο 2, παρ. 3
"3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει το γενικό κανονιστικό πλαίσιο των όρων
και προϋποθέσεων της λειτουργίας, του ελέγχου και της εποπτείας των
εξουσιοδοτημένων να διενεργούν πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος
προσώπων, νομικών ή φυσικών, ιδίως των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
ανταλλακτηρίων συναλλάγματος.
"Τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες κατόπιν
αδείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την άσκηση άλλων δραστηριοτήτων
παράλληλα προς την κατά τα ανωτέρω κύρια δραστηριότητά τους, τα ανταλλακτήρια
συναλλάγματος οφείλουν να έχουν λάβει ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Το κανονιστικό πλαίσιο για τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος μπορεί να προβλέπει
την υποχρέωση καταβολής ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου μεγαλύτερου από το
προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες, τη διαφοροποίησή του, ανάλογα με τον
αριθμό των λειτουργούντων καταστημάτων και τους εν γένει αναλαμβανόμενους
κινδύνους, καθώς και την κατάθεση μέρους του στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό
μορφή εγγύησης για τις κυρώσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου."
*** Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 14 ν. 3483/2006
(ΦΕΚ Α’ 169)

Το ως άνω κανονιστικό πλαίσιο καταλαμβάνει και τα πρόσωπα που ήδη διενεργούν
πράξεις αγοράς και πώλησης συναλλάγματος, μετά πάροδο προθεσμίας
συμμόρφωσης που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να καθορίζει ότι οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τα
ελεγχόμενα πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζει επίσης το είδος, την
έκταση και τον τρόπο είσπραξης των δαπανών, οι οποίες μπορεί να
διαφοροποιούνται κατά κατηγορία ελεγχομένων προσώπων.
***H παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 15 ν. 2515/1997 (ΦΕΚ Α’ 154)
***Οι διατάξεις του τετάρτου και του πέμπτου εδαφίου της παρ. 3 καταργήθηκαν με την παρ.
15 του άρθρου 92 του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α’ 178)

