
ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                             Λαμία   20 -09 - 2022 

ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                 

Κωστή Παλαμά 10 (1ο Γυμνάσιο) 

ΛΑΜΙΑ - Τ.Κ.: 35131 

http://elmefth.blogspot.gr & facebook: Ελμε Φθιωτιδας    

Email : elmelami@otenet.gr & elmefth@gmail.com                   
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας αποστέλλουμε τη σύνθεση του ΔΣ της ΕΛΜΕ, τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας 

των γραφείων καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τα μέλη του ΔΣ. Τα γραφεία της 

ΕΛΜΕ λειτουργούν στο 1ο Γυμνάσιο Λαμίας (δίπλα από το γυμναστήριο).  

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΙΝΗΤΟ E - MAIL 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Προύσαλης Δημήτρης 6945330649 dprus@sch.gr  

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ Ζάχος Γεώργιος 6979792470 gzahos@gmail.com 

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ζαγγανά Γεωργία 6977910433 georzagana@gmail.com 

ΤΑΜΙΑΣ Κυρκόπουλος Αθανάσιος 6943184326 athankyrk@yahoo.gr 

ΜΕΛΟΣ Πανάγου Βασιλική 6945571889 Sylviepanag@gmail.com 

ΜΕΛΟΣ Τυμπλαλέξη Μαρία 6939178989 Mariatymplalexe@gmail.com 

ΜΕΛΟΣ Μπούλα Ιουλία 6942599161 iouboul43@gmail.com 
 

Hμέρες και ώρες λειτουργίας των γραφείων της ΕΛΜΕ 
 

 

 Για οποιοδήποτε θέμα οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παραπάνω 

τηλέφωνα των μελών του ΔΣ, τα e-mail τους καθώς και τα e-mail της ΕΛΜΕ ή τη σελίδα στο 

Facebook. Για συνάντηση με οποιοδήποτε μέλος καλό είναι να προηγηθεί τηλεφωνική 

επικοινωνία. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να ενημερώνεται άμεσα για τις ανακοινώσεις, 

θέσεις ή ενέργειες και πρωτοβουλίες της ΕΛΜΕ να μας αποστείλει το προσωπικό του e-mail.  

 Παράλληλα ενημερώνουμε ότι έχουν παραληφθεί οι κάρτες του ΚΤΕΛ.  Μετά την 

συνάντηση με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ (ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ) συμφωνήθηκε για τις μετακινήσεις 

εντός νομού (τόπος διαμονής – σχολείο/α εργασίας) έκπτωση με την επίδειξη της κάρτας 

50%. Για τις μετακινήσεις προς/από Αθήνα έκπτωση 50% ειδικά για εκπαιδευτικούς (με την 

επίδειξη της κάρτας) με την διαδικασία προπληρωμένων εισιτηρίων ανά δεκαπενθήμερο και 

εφόσον υπάρχει καθημερινή μετακίνηση προς/από Αθήνα ή τουλάχιστον 3 ημέρες την 

εβδομάδα. Τα προπληρωμένα εισιτήρια, επειδή έχουν ημερομηνίες, θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και το επόμενο δεκαπενθήμερο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο 

κάποια από αυτά δεν χρησιμοποιηθούν το προηγούμενο.  

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Φθιώτιδας 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
           Δημήτρης Προύσαλης                               Γεωργία Ζαγγανά  

ΔΕΥΤΕΡΑ 19:30-21:00 

Προύσαλης Δημήτρης 

Τυμπλαλέξη Μαρία 

Κυρκόπουλος Αθανάσιος 

ΤΡΙΤΗ 19:30-21:00 ΟΛΟΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19:30-21:00 
Ζάχος Γεώργιος 

Πανάγου Βασιλική 

ΠΕΜΠΤΗ 19:30-21:00 
Ζαγγανά Γεωργία 

Μπούλα Ιουλία 


