
 

Aγαπητά μέλη, 

 

H ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της EEEΓ θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου 2016 στις 12.00 στo 

ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι. (Ιουστινιανού 3, 2ος όροφος, πάνω από το Καφωδείο Ελληνικό*, τηλ. 2310222191). 

Επειδή δεν προβλέπεται να υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην ουσία 

στις 6 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρίας με το «Πολύδρομο» πριν από τη Γενική 

Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί ομιλία της κ. Ρούλας Τσοκαλίδου σχετικά με τη δράση του 

Πολύδρομου (για περισσότερες πληροφορίες: www.polydromo.gr) και την πολυπολιτισμική 

εκπαίδευση. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

 

ΘEMATA Γ.Σ. 

1) Aνακοινώσεις 

2) Aπολογισμός δράσης απερχομένου Δ.Σ. 

3) Έκθεση Eξελεγκτικής Eπιτροπής 

4) Kοπή βασιλόπιτας 

5) Aρχαιρεσίες  

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας όσα μέλη επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα 

για το Δ.Σ. και την Eξελεγκτική Eπιτροπή, πρέπει να στείλουν γραπτό αίτημα εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ταχυδρομικά ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΕΓ: gala-auth@enl.auth.gr έως 

την 1 Φεβρουαρίου 2016. 

Επιπλέον, όσα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν αλλά δεν μπορούν να παρευρεθούν στη Γ.Σ. 

μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν σε άλλο μέλος της Εταιρίας την εξουσιοδότηση 

που επισυνάπτεται, ώστε να ψηφίσει για λογαριασμό τους. Σύμφωνα με απόφαση 

προηγούμενης Γ.Σ., κάθε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκπροσωπήσει με εξουσιοδότηση μέχρι δύο 

άλλα μέλη στις αρχαιρεσίες. Δικαίωμα ψήφου έχουν όσα μέλη έχουν πληρώσει τη συνδρομή και 

του 2013. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να στέλνετε τις συνδρομές σας με τους παρακάτω τρόπους: 

Α) Με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση 
 Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 T.Θ. 52 
 541 24 Θεσσαλονίκη 
 (Παρακαλούμε να μην αναγράφετε στις επιταγές σας ονόματα μελών του Δ.Σ.) 
Β) Με τραπεζική εντολή (έμβασμα) ή e-banking στην 

 Τράπεζα Πειραιώς 
 για την ΕΕΕΓ 
 Αρ. Λογαριασμού: EUR 5230-003123-701 
 IBAN: GR43 0172 2300 0052 3000 3123 701 

Γ) Απευθείας στο γραφείο της ΕΕΕΓ στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, ΑΠΘ, γρ. 306Ε 
κάθε Πέμπτη 14.30-17.00. 

 

Στην περίπτωση που επιλέξετε τον Β) τρόπο πληρωμής, παρακαλώ να φροντίσετε να 

καταγραφεί το όνομά σας στο έμβασμα. Επίσης, θα πρέπει να μας στείλετε την απόδειξη της 

http://www.polydromo.gr/
mailto:apsajoy@enl.aauth.gr


τράπεζας με fax (2310997432, υπόψη κ. Μουμτζή) ή ηλεκτρονικά ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα το 

ταμείο για την καταβολή των συνδρομών. 

Τελειώνοντας, σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιείτε αμέσως οποιαδήποτε αλλαγή της 

ταχυδρομικής ή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης. 

 

Με τις ευχές μας για ένα χαρούμενο και δημιουργικό 2016. 

 

H Πρόεδρος H Γεν. Γραμματέας 

 

Αν. Καθ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη Μαρία Μουμτζή 

 

 

* Επισκεφτείτε το google map για να δείτε πού ακριβώς βρίσκεται το ΠΟΛΥ.ΣΤΕ.Κ.Ι. : 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD

%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D+3,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%

BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+31/@40.638281,22.9398042,17z/data=!3m1

!4b1!4m2!3m1!1s0x14a839a89ca795a1:0x12bb9430559da37a?hl=el 

 
 
------------------------- 
Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
541 24 Θεσσαλονίκη 
τηλ. 2310 997456 
fax 2310 997432 
ηλ. διεύθυνση: gala-auth@enl.auth.gr 
ιστοσελίδα: www.enl.auth.gr/gala 

https://www.google.gr/maps/place/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D+3,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+31/@40.638281,22.9398042,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a839a89ca795a1:0x12bb9430559da37a?hl=el
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https://www.google.gr/maps/place/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D+3,+%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7+546+31/@40.638281,22.9398042,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x14a839a89ca795a1:0x12bb9430559da37a?hl=el


EΞOYΣIOΔOTHΣH 

 

 

O/H ___________________________________________________________________________ , 

μέλος της Eλληνικής Eταιρίας Eφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, εξουσιοδοτώ τον/την 

_______________________________________________________________________________  

να με αντιπροσωπεύσει και να ψηφίσει για μένα στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 6ης 

Φεβρουαρίου 2016. 

 

 

 

Hμερομηνία:___________________________ Yπογραφή _____________________________ 

 

 

 

 


