
 

 

  
Την 1η Νοεμβρίου 2012, ο Νόμος περί Συστημένων Συλλόγων του 1981 θα αντικατασταθεί με 
το Νόμο Μεταρρύθμισης Σύστασης Συλλόγων του 2012. Ο νέος Νόμος συμπεριλαμβάνει 
‘μεταβατικές ρυθμίσεις’ για να βοηθήσει τους συλλόγους να προσαρμοστούν στους νέους 
νόμους. Αυτές αναφέρονται κάτωθεν. 
 
Κατάσταση του συστημένου συλλόγου  
Οποιοσδήποτε συστημένος σύλλογος σύμφωνα με τον Νόμο παραμένει συστημένος 
σύμφωνα με τον νέο Νόμο. Η ημερομηνία της σύστασης δεν επηρεάζεται και το 
πιστοποιητικό της σύστασης παραμένει εν ισχύ. 
Δήλωση σκοπών 
Αφότου αρχίσει ο νέος Νόμος, η δήλωση των σκοπών του συλλόγου αυτόματα θα θεωρηθούν 
ότι είναι μέρος των κανονισμών.  
Σύλλογος που σκοπεύει να συσταθεί για πρώτη φορά μετά την αρχή του νέου Νόμου δεν θα 
χρειάζεται πλέον να συμπληρώνει χωριστό έντυπο ‘Δήλωση σκοπών’, αλλά πρέπει να 
αναφέρει τους σκοπούς του στους προτεινόμενους κανονισμούς.  
Αν σύλλογος κάνει αίτηση να αλλάξει τους κανονισμούς του μετά την αρχή της νέας 
νομοθεσίας, οι σκοποί του πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους προτεινόμενους νέους 
κανονισμούς του.   
Κανονισμοί 
Ο πίνακας 1 του νέου Νόμου περιλαμβάνει νέα άρθρα που οι κανονισμοί του συλλόγου 
πρέπει να λάβουν υπόψη. Αυτά είναι: 

• όνομα και σκοποί του συλλόγου 
• δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών  
• διαδικασίες για παραίτηση και παύση της ιδιότητας του μέλους  
• τη διαδικασία για διορισμό και παύση του γραμματέα 
• προετοιμασία και κράτηση πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και των 

συνεδριάσεων του συμβουλίου  
• πρόβλεψη για τα μέλη να έχουν πρόσβαση στα πρακτικά γενικών συνελεύσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αναφορών που υποβάλλονται στη γενική 
συνέλευση 

• δικαίωμα πρόσβασης (αν ορίζεται οποιαδήποτε στους κανονισμούς) των μελών στα 
πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου.  

 
Αν σύλλογος χρησιμοποιεί το δικό του υπόδειγμα κανονισμών, δεν χρειάζεται να βιαστεί να 
τους αλλάξει με τους νέους νόμους.  
 
 

Ενημερωτικό δελτίο: Συστημένοι σύλλογοι (incorporated associations)  
Προσαρμογή στους νέους νόμους  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύλλογοι που χρησιμοποιούν τους δικούς τους κανονισμούς  
Αν σύλλογος χρησιμοποιεί τους δικούς του κανονισμούς (δηλαδή, όχι το υπόδειγμα των 
κανονισμών), οι υπάρχοντες κανονισμοί παραμένουν εν ισχύ μέχρι να αλλάξουν. Αφού τα 
μέλη αποφασίσουν να κάνουν αλλαγές στους υπάρχοντες κανονισμούς, οι νέοι κανονισμοί 
πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη κάθε άρθρο που απαιτείται από τον Πίνακα 1. Εν τω 
μεταξύ, αν υπάρχει ανακολουθία μεταξύ των κανονισμών του συλλόγου και του νέου Νόμου, 
οι απαιτήσεις του νέου Νόμου εφαρμόζονται.  
Σύλλογοι που χρησιμοποιούν κανονισμούς του υποδείγματος   
Αυτοί οι σύλλογοι πρέπει να αναθεωρήσουν το νέο υπόδειγμα κανονισμών για να 
προσδιορίσουν αν ταιριάζουν στους σκοπούς τους. Αν αυτοί οι σύλλογοι δεν ειδοποιήσουν 
την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας (Consumer Affairs Victoria) για τους 
κανονισμούς τους σε 12 μήνες από την αρχή των νέων νόμων, οι παρόντες κανονισμοί τους 
θα αντικατασταθούν αυτόματα με τους κανονισμούς του νέου υποδείγματος κανονισμών.  
Αν σύλλογος ειδοποιήσει την Επιτροπή Καταναλωτών της Βικτώριας Consumer Affairs 
Victoria), μπορεί να: 

• αλλάξει στους κανονισμούς του νέου υποδείγματος νωρίτερα 
• να δημιουργήσει τους δικούς του κανονισμούς.  

Από την 1η Νοεμβρίου 2012, βρείτε τους κανονισμούς του νέου υποδείγματος στο 
consumer.vic.gov.au/forms 
 
Οι κανονισμοί συλλόγου (είτε δικοί του είτε κανονισμοί υποδείγματος) πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη όλα τα άρθρα που απαιτούνται σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Αν όχι, η σχετική διάταξη 
των κανονισμών του νέου υποδείγματος που λαμβάνει υπόψη αυτό το άρθρο θεωρείται ότι 
συμπεριλαμβάνεται στους κανονισμούς του.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να αλλάξετε τους κανονισμούς, δείτε το 
ενημερωτικό δελτίο Κανονισμοί Συλλόγου.  
 
 Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων αντικαθίσταται από τον γραμματέα 
 
Σύμφωνα με τον νέο Νόμο, ο όρος ‘υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων’ αντικαθίσταται από τον 
όρο ‘γραμματέας’. 
 
Οποιαδήποτε έγγραφα θεωρήθηκαν από τον υπεύθυνο δημοσιών σχέσεων σύμφωνα με τον 
παλιό Νόμο δεν επηρεάζονται. 
 
Αφότου αρχίσουν οι νέοι νόμοι, ο γραμματέας μπορεί να συνεχίσει ή να ολοκληρώσει το έργο 
που ξεκίνησε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών 
Βικτώριας (Consumer Affairs Victoria) θα θεωρήσει ότι αυτό είναι το ίδιο πρόσωπο εκτός αν 
πληροφορηθεί αλλιώς.  
 



 

 

 

Οικονομικές καταστάσεις  
 
Ο νέος Νόμος θα εισάγει νέα δομή αναφοράς τριών επιπέδων. Σύλλογος θα κατατάσσεται 
στο Επίπεδο Ένα, Δύο ή Τρία, εξαρτάται από τις εισπράξεις του. Για παράδειγμα:  

• Επίπεδο Ένα: $0 - $250,000 
• Επίπεδο Δύο: $250,000 - $1,000,000 
• Επίπεδο Τρία: περισσότερο από $1,000,000. 

 
Αυτή η νέα δομή αντικαθιστά την παλιά ‘προδιαγραμμένη’ και ‘μη προδιαγραμμένη’ δομή. 
 
Οι συστημένοι σύλλογοι πρέπει να κατανοούν τις νέες δομές και να υπολογίζουν σε ποια 
δομή ανήκουν, γιατί αυτό θα επηρεάσει τις υποχρεώσεις τους στις αναφορές. Επισκεφτείτε 
consumer.vic.gov.au/associations για λεπτομέρειες.   
 
Νέος τύπος για υποβολή οικονομικών καταστάσεων 
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας (Consumer Affairs Victoria) θα αποστείλει 
την ετήσια κατάσταση στον νέο τύπο στους συλλόγους με ημερομηνίες λήξης οικονομικού 
έτους την ή μετά την 1η Νοεμβρίου 2012.  
 
Σύλλογοι με ημερομηνία λήξης οικονομικού έτους πριν τις 30 Ιουνίου 2013 έχουν την επιλογή 
υποβολής των ετήσιων καταστάσεων τους σε αυτό τον νέο τύπο ή τον παλιό 
‘προδιαγραμμένο / μη προδιαγραμμένο’ τύπο.  Δείτε το επόμενο κεφάλαιο για λεπτομέρειες.  
 
Ο γραμματέας (πρώην υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων) είναι υπεύθυνος για την υποβολή της 
ετήσιας κατάστασης στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας (Consumer Affairs 
Victoria) 
  
Αντί να αποστέλλεται το έντυπο ετήσιας κατάστασης ένα μήνα πριν την λήξη του οικονομικού 
έτους του συλλόγου, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας (Consumer Affairs 
Victoria) θα το αποστέλλει ένα μήνα μετά. Ο σύλλογος θα έχει πέντε μήνες από την 
ημερομηνία λήξης του οικονομικού του έτους για να καλέσει την ετήσια γενική συνέλευση 
και να υποβάλει την ετήσια κατάσταση.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να ετοιμάσετε την ετήσια κατάσταση, δείτε το 
ενημερωτικό δελτίο: Ετήσιος κύκλος και οικονομική αναφορά.  
 
Επιλογές για υποβολή καταστάσεων  
Οποιοδήποτε σύλλογος συστημένος σύμφωνα με τον παλιό Νόμο μπορεί να επιλέξει να 
ετοιμάσει και να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον παλιό Νόμο, αλλά 
μόνο για οικονομικά έτη με ημερομηνία λήξης πριν τις 30 Ιουνίου 2013. 
Για παράδειγμα, σύλλογος με οικονομικό έτος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2012 μπορεί να επιλέξει να υποβάλει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το νέο 
σύστημα επιπέδων ή τον παλιό ‘προδιαγραμμένο / μη προδιαγραμμένο’ σύστημα. 
Σύλλογος με ημερομηνία λήξης του οικονομικού του έτους στις ή μετά τις 30 Ιουνίου 2013 
πρέπει να υποβάλει τις οικονομικές του καταστάσεις σύμφωνα με το νέο σύστημα επιπέδων.  



 

 

 Αν σύλλογος υποβάλει τις οικονομικές του καταστάσεις χρησιμοποιώντας το 
‘προδιαγραμμένο / μη προδιαγραμμένο’ σύστημα, ο γραμματέας πρέπει να επικοινωνήσει με 
την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας (Consumer Affairs Victoria) για έντυπο 
υποβολής, δηλώνοντας αν ο σύλλογος θα αναφέρει ως προδιαγραμμένο / μη 
προδιαγραμμένο για το έτος αναφοράς 2012-2013.  
 
Τρέχουσες διαδικασίες  
 
Αν σύλλογος έχει κάνει αιτήσεις σύμφωνα με τον παλιό Νόμο που δεν έχουν ολοκληρωθεί 
πριν αρχίσει ο νέος Νόμος, θεωρούνται ότι έχουν γίνει σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις 
του νέου Νόμου.  
 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας (Consumer Affairs Victoria) θα είναι σε θέση 
να επεξεργαστεί την πλειονότητα των αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τον παλιό 
Νόμο χωρίς να χρειάζεται περεταίρω πληροφορίες. Όμως, θα ενημερώσουμε τον σύλλογο αν 
χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία. 
 
Οποιαδήποτε απόφαση, διορισμός ή ειδοποίηση γίνει σύμφωνα με τον παλιό Νόμο 
θεωρείται ότι ισχύει σύμφωνα με τον νέο Νόμο.  
 
Οποιεσδήποτε ενέργειες παρθούν από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας 
 (Consumer Affairs Victoria) σύμφωνα με τον παλιό Νόμο θα θεωρηθούν ότι έχουν παρθεί 
σύμφωνα με τον νέο Νόμο.  
 
Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;  

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας (Consumer Affairs Victoria) 
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών Βικτώριας (Consumer Affairs Victoria) καταχωρεί και 
ρυθμίζει συλλόγους στη Βικτώρια, και εφαρμόζει το νόμο περί συστημένων συλλόγων.  

W: consumer.vic.gov.au/associations  

T: 1300 55 81 81 

PilchConnect 

Η PilchConnect είναι ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παρέχει ειδικές νομικές 
υπηρεσίες σε κοινοτικές ομάδες.  

W: pilchconnect.org.au 

T: 03 8636 4400 
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