
39ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΕΓ 6-02-2016 

Σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της 

ΕΕΕΓ στις 12.00. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρίας με το «Πολύδρομο» η 

συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στo ΠΟΛΥ.ΣΤ.ΕΚ.Ι (Ιουστινιανού 3, 2ος όροφος), χώρο 

εκδηλώσεων και δράσεων του Πολύδρομου.  

Με την έναρξη της συνέλευσης, εξελέγη τριμελές προεδρείο της Γ.Σ. και Εφορευτική 

Επιτροπή για τις αρχαιρεσίες αποτελούμενο από τους Χρύσα Λασκαρίδου (πρόεδρο), 

Φιλιώ Χασιώτη (γραμματέα) και Τζίνα Μπαδράκα (μέλος). 

Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο η πρόεδρος της ΕΕΕΓ κ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη, η οποία 

έκανε τον απολογισμό των δράσεων του απερχόμενου Δ.Σ. κατά την διετία 2014-2015 

μέσω παρουσίασης power point.  

Α. Πεπραγμένα 

 Οργανώθηκε Ημερίδα προς τιμή της κ. Α. Ψάλτου-Joycey στις 4-10-14.  

 Ομιλίες από προσκεκλημένους ομιλητές (Carol Griffiths, Claude Springer, Ζωή 

Γαβριηλίδου).  Βίντεο και φωτο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΓ. 

 Δημοσίευση των ανακοινώσεων σε ειδικό τεύχος του JAL αφιερωμένο στην κ. 

Ψάλτου-Joycey  (JAL 29, 2014) 

 Πραγματοποιήθηκε στο 3ο Πρότυπο Πειραματικό Ευόσμου σεμινάριο επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας στις 23-3-15 με τίτλο Διδασκαλία της Αγγλικής σε 

μικρούς μαθητές (5-12 ετών). Οι παρουσιάσεις των ανακοινώσεων είναι αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα της ΕΕΕΓ. 

 

 Στο πλαίσιο του 22ου ISTAL η ΕΕΕΓ οργάνωσε Θεματικό Συμπόσιο στις 25-4-15 με τίτλο 

Κρατική Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. 

 

 Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρίας με το «Πολύδρομο» στις 6/2/16 πριν από τη 

Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-ομιλία σχετικά με τη δράση του 

Πολύδρομου (παρουσίαση κ. Εύη Κομπιάδου) και ομιλία της κ. Ρούλας Τσοκαλίδου με 

θέμα «Ζητήματα πολυγλωσσίας στην υπηρεσία της ένταξης των παιδιών 

μεταναστευτικής και μη καταγωγής στο ελληνικό σχολείο». 

 

 Τον Αύγουστο 2014 η ΕΕΕΓ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση της εκτελεστικής 

επιτροπής (EBIC) της AILA  στo Brisbane της Αυστραλίας από την κ. Θωμαή Αλεξίου.  Η 

κ. Αλεξίου συμμετείχε με ανακοίνωση στο συνέδριο που πλαισίωσε τη συνάντηση.  

 

 Τον Αύγουστο 2015 η ΕΕΕΓ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση της εκτελεστικής 

επιτροπής (EBIC) της AILA στην Ιαπωνία από την πρόεδρο. Η κ. Ματθαιουδάκη 

συμμετείχε με ανακοίνωση στο συνέδριο που πλαισίωσε τη συνάντηση.  



 

Β. Μελλοντικές Δράσεις 

Στη συνέχεια η πρόεδρος ανακοίνωσε δύο εκδηλώσεις που σχεδιάζει το Δ.Σ. για το 2016. 

 

 Θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική Ημερίδα στην Καστοριά (18-3-2016) για 

εκπαιδευτικούς Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης με θέματα:  

 την αξιολόγηση και  

 τις μαθησιακές δυσκολίες 

 Γίνονται επαφές για συνεργασία με την κ. Lorna Carson (Trinity College, Dublin και 

Πρόεδρο της IRAAL) προκειμένου να συνδιοργανώσουμε συνέδριο με την Irish 

Association of Applied Linguistics. 

 

Γ. Αλλαγές και νέες πρακτικές 

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Εταιρίας η πρώτη ηλεκτρονική έκδοση του JAL 

(τεύχος 29, 2014) το οποίο θα εκδίδεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά 

 Πρόσβαση έχουν όσα μέλη έχουν πληρώσει τη συνδρομή του αντίστοιχου έτους 

με κωδικό που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά από εμάς.  

 Σύντομα θα αναρτηθεί και το επόμενο τεύχος JAL  (30, 2015).    

 Το AILA Review (η περιοδική έκδοση της AILA) είναι επίσης ηλεκτρονικό και ανοιχτό σε 

όλα τα μέλη.  

 

Για την τόνωση του ενδιαφέροντος των παλιών μελών και την προσέλκυση νέων μελών, και 

μετά από πρόταση της κ. Λ. Ευσταθιάδη, το Δ.Σ.: 

1. Δημιούργησε  τράπεζα δημοσιεύσεων 

(http://www.enl.auth.gr/gala/publications.html) 

2. Προσέγγισε μεταπτυχιακούς/ές και διδακτορικούς/ές φοιτητές/ήτριες για τη 

δημοσιοποίηση των δράσεων της Εταιρίας.  

 

Ταμειακά νέα 

 Καταργήθηκε η πληρωμή με πιστωτική κάρτα γιατί ήταν ασύμφορη.  

 Μετά από σχετικές επικοινωνίες και συναντήσεις με την Πρόεδρο της AILA Claire 

Kramsch και την ταμία της AILA Christina Gitsaki, μειώθηκε η ετήσια συνδρομή μας 

στην AILA. 

 Με βάση τη μείωση αυτή, το Δ.Σ. προτείνει μείωση της ετήσιας συνδρομής των 

μελών στα 35€. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από τη Γ. Συνέλευση και, με ισχύ από 

το 2016, η ετήσια συνδρομή των μελών μειώνεται στα 35€. 

 

Επιπλέον,  η πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη: 

α. να στείλουν στη γραμματεία της Εταιρίας αν τυχόν έχουν φωτογραφίες από το 

Παγκόσμιο συνέδριο της AILA που διοργανώθηκε στην Χαλκιδική (1990) ώστε να τις 

αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα της AILA, και  



β. να διατυπώσουν προτάσεις και ιδέες σχετικά με δράσεις που θα μπορούσε να 

αναλάβει η ΕΕΕΓ στο μέλλον. 

 

Η κ. Λ. Ευσταθιάδη πρότεινε τη δημιουργία ενός forum για τα μέλη της ΕΕΕΓ ώστε να 

επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν ιδέες, απόψεις και νέα του χώρου. Η κ. Ψάλτου-Joycey 

συμφώνησε για την ανάγκη ύπαρξης ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τα μέλη και 

πρότεινε τη δημιουργία σελίδας στο facebook. Ακολούθησε συζήτηση και η πρόεδρος 

ανακοίνωσε ότι και οι δύο προτάσεις θα πρέπει να διερευνηθούν από το νέο Δ.Σ. 

 

Τέλος, τον λόγο πήρε ο κ. Σ. Καμαρούδης ο οποίος, εκ μέρους της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

(Ε.Ε.) ενημέρωσε το σώμα ότι, μετά τον έλεγχο των παραστατικών, το ενεργητικό τού 

ταμείου μέχρι τις 31/12/2015 ανέρχονταν σε 20. 015, 80 ευρώ (από 38.875€ πέρσι) και 

215,08 δολάρια (από 565$ πέρσι). Ο κ. Καμαρούδης έδωσε συγχαρητήρια στις δύο Ταμίες 

και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση του ταμείου. Επομένως η Γ.Σ. απαλλάσσει το 

Δ.Σ. και τις δύο ταμίες από κάθε ευθύνη. 

Κοπή της βασιλόπιτας 

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας. Το νόμισμα έπεσε στον κ. Γιάννη Νικολόπουλο, ο 

οποίος απαλλάσσεται από την ετήσια συνδρομή του 2016. 

Εκλογές 

Μετά την κοπή της βασιλόπιτας, ξεκίνησε η διαδικασία εκλογής νέου Δ.Σ. της Εταιρείας.  

Αρχικά ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. Για το Δ.Σ. οι υποψηφιότητες ήταν οι 

παρακάτω: 

Θωμαή Αλεξίου 

Ελένη Γρίβα 

Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου 

Μαρίνα Ματθαιουδάη 

Θωμάς Ζαπουνίδης 

Μουμτζή Μαρία 

Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για την Εξελεγκτική Επιτροπή: 

Edgar Joycey 

Σταύρος Καμαρούδης 

Ιφιγένεια Κωφού 

Καλλιόπη Ευσταθιάδη 

Ψήφισαν 33 μέλη της ΕΕΕΓ − 21 παρόντες και 12 με εξουσιοδότηση.  

 Έγκυρα: 33 (για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε.) 

 Άκυρα: 0  

Τα αποτελέσματα μετά την ψηφοφορία διαμορφώθηκαν ως εξής: 



Για το ΔΣ της ΕΕΕΓ 

Υποψήφιες Ψήφοι 

Μαρίνα Ματθαιουδάκη 31 

Ελένη Γρίβα  25 

Μαρία Μουμτζή 22 

Θωμαή Αλεξίου 20 

Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου 14 

Θωμάς Ζαπουνίδης 10 

 

Έτσι εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι: Μ. Ματθαιουδάκη, Ε. Γρίβα, Μ. Μουμτζή, Θ. 

Αλεξίου και Αικ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου. 

Για την Ε.Ε. της ΕΕΕΓ 

Υποψήφιοι/ες Ψήφοι 

Εdgar Joycey  30 

Σταύρος Καμαρούδης  28 

Ιφιγένεια Κωφού 15 

Καλλιόπη Ευσταθιάδη 14 

 

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας οι: Ε. Joycey, Σ. Καμαρούδης και Ι. Κωφού. 

Για τη Γενική Συνέλευση και την Εφορευτική Επιτροπή. 

Η πρόεδρος Η γραμματέας Το μέλος 

 

 

 

Χρύσα Λασκαρίδου  Φιλιώ Χασιώτη Τζίνα Μπαδράκα 


