
37ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕΓ 15‐02‐2014 

Σήμερα,  15  Φεβρουαρίου  2014,  πραγματοποιήθηκε  η  ετήσια  τακτική  Γενική 
Συνέλευση  της  ΕΕΕΓ  στις  11.00  π.μ.  στην  αίθουσα  106  του  Νέου  Κτιρίου  της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

Με την έναρξη της συνέλευσης, εξελέγη διμελές προεδρείο της Γ.Σ. και Εφορευτική 
Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες αποτελούμενο από τους Θωμά Ζαπουνίδη (πρόεδρο)  
και Άννα‐Μαρία Χατζηθεοδώρου (γραμματέα). 

Απολογισμός 

Στη συνέχεια  έλαβε  τον  λόγο η πρόεδρος  της  ΕΕΕΓ  κα Αγγελική Ψάλτου‐Joycey,  η 
οποία  έκανε  τον  απολογισμό  των  δράσεων  των  δύο  χρόνων  που  πέρασαν  (2012‐
2013).  

Αρχικά αναφέρθηκε στο  Διεθνές Συνέδριο που πραγματοποίησε η ΕΕΕΓ στις 23‐25 
Νοεμβρίου  2012  στο  Mediterranean  Palace  Hotel  το  οποίο  είχε,  κατά  γενική 
ομολογία μεγάλη επιτυχία, τόσο ως προς την προσέλευση συνέδρων (περίπου 300 
άτομα  από  την  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό)  όσο  και,  κυρίως,  ως  προς  το  υψηλό 
επιστημονικό επίπεδο των ανακοινώσεων. Μετά, αναφέρθηκε στο ότι η ΕΕΕΓ ήταν 
χορηγός  του  21ου  Διεθνούς  Συμποσίου  Θεωρητικής  και  Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας  του  Τμήματος  Αγγλικής,  ΑΠΘ,  5‐7  Απριλίου  2013  στο  Ξενοδοχείο 
Mediterranean Palace. Τέλος, υπενθύμισε ότι το 17ο Διεθνές Συνέδριο της ΑILA, θα 
πραγματοποιηθεί  στις  10‐15  Αυγούστου  2014,  στο  Μπρίσμπεϊν  της  Αυστραλίας. 
Πληροφορίες: http://www.aila2014.com  

Κατόπιν,  η  κ. Ψάλτου‐Joycey  προχώρησε σε  ενημέρωση  για  τις  εκδόσεις.  Το 2012 
εκδόθηκε ο τόμος  27 του περιοδικού  JAL   και στάλθηκε στα μέλη μαζί με το AILA 
Review 21  και 22  για  τα  έτη 2008  και 2009  αντίστοιχα. Ο  τόμος   27    καλύπτει  τη 
χρονική διάρκεια μιας διετίας, 2011‐12, ούτως ώστε να συγχρονιστεί η έκδοση των 
μελλοντικών τόμων με το εκάστοτε τρέχον έτος. Μετά από σχετική πρόταση του ΔΣ 
εγκρίθηκε από τη ΓΣ το περιοδικό JAL να έχει ηλεκτρονική μορφή (αντί έντυπης), με 
κωδικό πρόσβασης για  τα μέλη μας και με δυνατότητα πληρωμής για  τα μη μέλη 
της Εταιρίας. Το 2013 είχαν αρχίσει σχετικές ενέργειες για την πραγματοποίηση του 
στόχου  από  τον  επόμενο  τόμο  (28).  Η  ηλεκτρονική  μορφή  έχει  διττό  σκοπό:  (α) 
μείωση εξόδων και (β) καλύτερη διάχυση της πληροφορίας μέσω του  παγκόσμιου 
ιστού.  Λόγω  όμως  της  διαθεσιμότητας  πολλών  υπαλλήλων  στην  κεντρική 
βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. οι ενέργειες αυτές δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν κι έτσι 
το  επόμενο  περιοδικό  θα  έχει  έντυπη  μορφή.  To  JAL  28  (2013)  βρίσκεται  στο 
τυπογραφείο  και  σύντομα  θα  αποσταλεί  στα  μέλη.  Τέλος,  αναφέρθηκε  ότι  τα 
πρακτικά  του  Συνεδρίου  της  ΕΕΕΓ  το  Νοέμβριο  του  2012  βρίσκονται  στην  τελική 
τους μορφή και έχουν γίνει οι επαφές με τους Cambridge Scholars Publishing. 
 



Μετά  την  αναφορά  στις  εκδόσεις,  η  κ.  Ψάλτου‐Joycey  ενημέρωσε  τη  ΓΣ  για  τα 
παρακάτω θέματα: 

• Η κ. Δέσποινα Παπαδοπούλου παραιτήθηκε τον Ιούλιο 2012 από τη θέση της 
Γ.  Γραμματέως  και  από  το  Δ.Σ.  για  προσωπικούς  λόγους  και 
αντικαταστάθηκε  από  την  κ.  Λένα  Αγαθοπούλου,  την  πρώτη  επιλαχούσα 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του Φεβρουαρίου 2012.  

• Η ΕΕΕΓ  εκπροσωπήθηκε από  την πρόεδρο  κ.  Αγγελική Ψάλτου‐Joycey  στην 
ετήσια συνεδρίαση του AILA‐Europe που έγινε στο Δουβλίνο  της  Ιρλανδίας 
στις  19  Ιουνίου  2013,  και  πήρε  μέρος  με  ανακοίνωση  και  στο  Junior 
Researchers’ Annual Meeting (18‐20/06/13) στο Trinity College. 

• Οι παραγγελίες των τευχών του AILA REVIEW γίνονται κάθε έτος με βάση τον 
αριθμό  των  μελών  της  ΕΕΕΓ  που  είναι  οικονομικά  τακτοποιημένα  κατά  τη 
στιγμή  της  παραγγελίας  καθώς  ο  αριθμός  αυτός  συναρτάται  από  το  ποσό 
που πληρώνει η ΕΕΕΓ κάθε χρόνο ως συνδρομή στην AILA.  

• Εγκρίθηκε  η  εγγραφή  13  νέων  μελών  από  τα  οποία  πλήρωσαν  6.  Τα 
ταμειακά τακτοποιημένα μέλη (έχουν πληρώσει μέχρι και το 2011) είναι 80. 

• Ακολουθώντας  την  πάγια  τακτική  της  ΕΕΕΓ,  το  ΔΣ  αποφάσισε  να  κληρώσει 
μια  υποτροφία 1.000€  για  συμμετοχή  με  ανακοίνωση  μέλους  της  Εταιρίας 
στο συνέδριο ανάμεσα στα μέλη που θα έστελναν ηλεκτρονικά μέχρι τις  31 
Οκτωβρίου τη βεβαίωση αποδοχής της περίληψής τους από τη γραμματεία 
του Παγκόσμιου  Συνεδρίου.  Προϋπόθεση  για  τη  συμμετοχή  στην  κλήρωση 
ήταν  να  μην  υπάρχει  χρηματοδότηση  της  συμμετοχής  στο  συνέδριο  από 
άλλο φορέα. Τα μέλη που τελικά θα πάρουν μέρος στο Παγκόσμιο Συνέδριο 
της  AILA  κάλυψαν τα έξοδά τους από άλλες πηγές. Επομένως, δε θα δοθεί η 
συγκεκριμένη υποτροφία. 

 
Οικονομικά 
Σε σχέση με τα οικονομικά της ΕΕΕΓ, εκ μέρους της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)  ο 
κ.  Καμαρούδης  ενημέρωσε  το  σώμα  ότι,  μετά  τον  έλεγχο  των  παραστατικών,  το 
ενεργητικό  τού  ταμείου  τη  Δευτέρα  3  Φεβρουαρίου  ανέρχονταν  σε  31.  983,  64 
ευρώ και 368,63 δολλάρια. Ο κ. Καμαρούδης έδωσε συγχαρητήρια στις δύο Ταμίες 
και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εύρωστη οικονομική κατάσταση της Εταιρίας. 
Επομένως, το Δ.Σ. απαλάσσεται από κάθε ευθύνη. 

Ευχαριστίες 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε η κ. Ματθαιουδάκη, η οποία ευχαρίστησε θερμά την κ. 
Ψάλτου‐Joycey για την προσφορά της στην Εταιρία από το 1998 και τόνισε την πολύ 
επιτυχημένη πορεία της ως προέδρου της ΕΕΕΓ.  

Η κ. Ψάλτου‐Joycey ευχαρίστησε θερμά με τη σειρά της όλα τα μέλη των ΔΣ κατά τη 
διάρκεια  της  προεδρίας  της  και  ιδιαίτερα  την  κ.  Μουμτζή,  για  την  πολύ  καλή 
συνεργασία της. Τέλος, ευχήθηκε η Εταιρία να συνεχίσει το σημαντικό της έργο  στο 
χώρο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. 



Κοπή της βασιλόπιτας 

Έπειτα έγινε η κοπή της βασιλόπιτας. Το νόμισμα έπεσε στον κ. Θωμά Ζαπουνίδη, ο 
οποίος απαλλάσσεται από την ετήσια συνδρομή του 2014. 

Εκλογές 

Μετά  την  κοπή  της  βασιλόπιτας,  ξεκίνησε  η  διαδικασία  εκλογής  νέου  Δ.Σ.  της 
Εταιρείας.  Αρχικά ανακοινώθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες: 

Θωμαή Αλεξίου 
Ελένη Γρίβα 
Καλλιόπη (Λία) Ευσταθιάδη 
Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου‐Βλάχου 
Μαρίνα Ματθαιουδάη 
Μουμτζή Μαρία 

Στη  συνέχεια  ανακοινώθηκαν  οι  παρακάτω  υποψηφιότητες  για  την  Εξελεγκτική 
Επιτροπή: 

Edgar Joycey 
Σταύρος Καμαρούδης 
Αναστασία Στάμου 
Χαρίκλεια Χατζημιχαήλ 

Ψήφισαν 26 μέλη της ΕΕΕΓ − 24 παρόντες και 2 με εξουσιοδότηση.  
  Έγκυρα:  24 (για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε.) 
  Άκυρα:  2  
Τα αποτελέσματα μετά την ψηφοφορία διαμορφώθηκαν ως εξής: 

Για το ΔΣ της ΕΕΕΓ 

Υποψήφιες  Ψήφοι 

Μαρίνα Ματθαιουδάκη  23 

Μαρία Μουμτζή  22 

Θωμαή Αλεξίου  17 

Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου‐Βλάχου  14 

Καλλιόπη (Λία) Ευσταθιάδη  14 

Ελένη Γρίβα  10 



Έτσι  εκλέγονται  κατά  σειρά  επιτυχίας  οι:  Μ.  Ματθαιουδάκη,  Μ.  Μουμτζή,  Θ. 
Αλεξίου, Αικ. Κιγιτσιόγλου‐Βλάχου και Λία Ευσταθιάδη. 

Για την Ε.Ε. της ΕΕΕΓ 

Υποψήφιοι/ες  Ψήφοι 

Εdgar Joycey   21 

Σταύρος Καμαρούδης   22 

Αναστασία Στάμου  15 

Χαρίκλεια Χατζημιχαήλ  4 

 

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι: Σ. Καμαρούδης, Ε. Joycey και Α. Στάμου. 

Για τη Γενική Συνέλευση και την Εφορευτική Επιτροπή. 

Ο Πρόεδρος   Η Γραμματέας   

 Θωμάς Ζαπουνίδης   Άννα‐Μαρία Χατζηθεοδώρου   

 

 

 

 

 


