
Ετήσια Γενική Συνέλευση ΕΕΕΓ 14-02-2009  
Ενηµέρωση µελών 

 
Στις 14/2/2009 έγινε η ετήσια Γενική Συνέλευση των µελών της Ελληνικής Εταιρίας 
Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας µε τα παρακάτω θέµατα:  
 
Αντικατάσταση µέλους του ∆Σ 
Η κ. Όλγα Παπαδοπούλου, µέλος του ∆Σ της Εταιρίας, παραιτήθηκε για 
προσωπικούς λόγους. Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας, αντικαταστάθηκε 
από την κ. Άννα-Μαρία Χατζηθεοδώρου.  
 
Νέα Μέλη της ΕΕΕΓ 
Κατά το 2008 εγκρίθηκε η εγγραφή 31 νέων µελών. Τακτοποίησαν την εγγραφή τους 
13 άτοµα.  
Ταµειακά τακτοποιηµένα µέλη: 158 
 
Ετήσια συνέλευση ΑΙLA. Essen Germany (Αύγουστος 2008) 
Η Εταιρία εκπροσωπήθηκε στην ετήσια συνάντηση του ∆Σ και των εθνικών Εταιριών 
της AILA από την πρόεδρο κ. Ψάλτου-Joycey. Στο Παγκόσµιο Συνέδριο της AILA 
είχαµε µεγάλη συµµετοχή µελών της ΕΕΕΓ (γύρω στα 10) που συµµετείχαν ως 
οµιλητές/ήτριες. Συµµετείχε επίσης και η κ. Κανταρίδου η οποία ήταν η υπότροφος 
για το Συνέδριο. Το επόµενο παγκόσµιο συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο Πεκίνο το 
2011. Το µεθεπόµενο στην Αυστραλία το 2014. 
 
Επιστηµονικές δραστηριότητες – χορηγίες συνεδρίων 

1. Οµιλία επισκέπτη καθηγητή: Στις 14/10/08 έγινε υπό την αιγίδα της εταιρίας 
µας οµιλία εκ µέρους του καθηγητή Jozef Colpaert του πανεπιστηµίου της 
Αµβέρσας µε θέµα “From blended to distributed learning: What can it mean for 
Greek students and teachers?” 

2. Η ΕΕΕΓ ήταν χορηγός (300 ευρώ) στο συνέδριο του Τµήµατος Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε 
θέµα: «2008, Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου: Συνοµιλώντας µε τις 
γλώσσες-πολιτισµούς » (12- 14 ∆εκεµβρίου 2008). 

3. Η ΕΕΕΓ είναι χορηγός (300 ευρώ) στο 19ο Συµπόσιο του Τοµέα Θεωρητικής 
και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του Τµήµατος Αγγλικής του ΑΠΘ, το οποίο 
θα πραγµατοποιηθεί 3-5 Απρίλη 2009. 



 
Υποτροφίες 
Το ∆Σ αποφάσισε τη χορήγηση µιας υποτροφίας 1000 Ευρώ για συµµετοχή µε 
ανακοίνωση µέλους της Εταιρίας στο 9ο ∆ιεθνές Συνέδριο CGL. (Πληροφορίες: 
Brian Joseph icgl2009@ling.osu.edu). Τα µέλη που θέλουν να συµµετέχουν στην 
κλήρωση θα πρέπει να προσκοµίσουν την ηλεκτρονική βεβαίωση ότι η περίληψή 
τους έχει γίνει δεκτή σ’ αυτό το συνέδριο. Επειδή η βεβαίωση αποδοχής περιλήψεων 
των ανακοινώσεων εκ µέρους της ΟΕ του συνεδρίου θα γίνει αργότερα από τη γενική 
συνέλευση της Εταιρίας (η προθεσµία υποβολής λήγει στις 15/3/2009), για λόγους 
διαφάνειας, προτάθηκε και έγινε αποδεκτό από τα παρόντα µέλη της ΓΣ να κληρωθεί 
η υποτροφία κατά τη διάρκεια µιας από τις επόµενες γενικές συνελεύσεις του Τοµέα 
Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας του Τµήµατος Αγγλικής, Α.Π.Θ. Το 
όνοµα του τυχερού/της τυχερής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. 
 
Ενηµέρωση για Συνέδρια 

• 19o Συµπόσιο Θεωρητικής και Εφαρµοσµένης Γλωσσολογίας 
http://www.enl.auth.gr/symposium19/  
• 2η Συνάντηση Εργασίας Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων 
http://www.frl.auth.gr  

 
Άλλα θέµατα 
1. Στάλθηκαν σε όλα τα µέλη που είναι ταµιακά τακτοποιηµένα τα τεύχη 19 και 20 

του AILA REVIEW καθώς και το JAL 22.  
2. ∆ιανεµήθηκε συνεδριακό υλικό της Εταιρίας την Τρίτη 8/4/2008 στους χώρους 

του Τµήµατος Αγγλικής, στο ΑΠΘ. 
3. Έγινε δωρεά 60 Ευρώ στη µνήµη του Λουκά Τσιτσιπή, ιδρυτικού µέλους της 

Εταιρίας.  
4. Έγινε η ανάρτηση των PPT των ανακοινώσεων του 14ου συνεδρίου της ΕΕΕΓ στο 

διαδίκτυο όσων οµιλητών είχαν συµφωνήσει. 
 
Κατά την καθιερωµένη κοπή της βασιλόπιτας, το νόµισµα για το έτος 2009 ‘έπεσε’ 
στην κ. Χαρίκλεια Χατζηµιχαήλ η οποία απαλλάσσεται από το ποσό της συνδροµής 
για το έτος 2009. Σας υπενθυµίζουµε ότι το ποσό της ετήσιας συνδροµής για τα 
µέλη της ΕΕΕΓ ανέρχεται πλέον στα 40.00 €, σύµφωνα µε απόφαση της ΓΣ του 
έτους 2008. 
 


