ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

1. Αποςτολι θλεκτρονικισ αίτθςθσ (φόρμα εγγραφισ) με όλα τα
ςτοιχεία που απαιτοφνται ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο.
http://lfh.edu.gr/preinscription/el/inscription
2. κα λάβετε μινυμα επιβεβαίωςθσ τθσ υποβολισ ςασ ςτο
θλεκτρονικό ςασ ταχυδρομείο με επιςυναπτόμενο αρχείο που κα
περιζχει τα ςτοιχεία τθσ αίτθςισ ςασ και ςτο οποίο κα
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4.

5.

6.

αναγράφεται ο κωδικόσ αίτθςθσ (κα ςασ χρειαςτεί για τθ
ςυναλλαγι ςασ με το ταμείο) .
Η γραμματεία κα παραλάβει τθν αίτθςθ ςασ και κα επικοινωνιςει
μαηί ςασ για μία κατ’ιδίαν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με τον
Διευκυντι του Γυμναςίου .
Θα πρζπει να καταβάλετε 30€ για ζξοδα προεγγραφισαξιολόγθςθσ φακζλου, μζςω τραπζηθσ ι απευκείασ ςτο ταμείο
του Σχολείου. Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε το αποδεικτικό
πλθρωμισ με θλεκτρονικό ταχυδρομείο( secdgymnase@lfh.gr ) ι
με φαξ ςτο 211 300 9122
Μετά τθ ςυνάντθςθ με τον Διευκυντι κα οριςτεί θμερομθνία
εξζταςθσ του μακθτι ςτα Νζα Ελλθνικά, ςτα Μακθματικά και ςτισ
ξζνεσ γλώςςεσ.
Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να καταβάλετε το δικαίωμα πρώτθσ
εγγραφισ (300€) μζςω τραπζηθσ ι απευκείασ ςτο ταμείο του
χολείου.
Προςοχι ! το κατακετιριο τθσ τράπεηασ να αναγράφεται
απαραίτθτα:
«O κωδικόσ τθσ αίτθςισ ςασ που λάβατε με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο, το ονοματεπώνυμο του μακθτι + 1Η εγγραφι »

ALPHA BANK
Compte n°138002002001940
Swift Code : CRBAGRAAXXX
IBAN : GR0701401380138002002001940

EUROBANK
Compte n°00260045910200348325
Swift Code : ERBKGRAA
IBAN : GR0802600450000910200348325

7.Μετά τθν πλθρωμι:
 Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε το αποδεικτικό πλθρωμισ με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο( secdgymnase@lfh.gr ) ι με φαξ ςτο
211 300 9122
 Θα πρζπει να επικοινωνιςετε με τθ Γραμματεία τθσ Σχολισ μασ
για τισ υπθρεςιακζσ λεπτομζρειεσ αποςτολισ του ατομικοφ
δελτίου μακθτι από το ςχολείο που φοιτά.
 Θα πρζπει να ακολουκιςετε το θμερολόγιο καταβολισ των
διδάκτρων τθσ Σχολισ.
θμείωςθ:
 ε περίπτωςθ υπαναχώρθςθσ εκ μζρουσ ςασ δεν επιςτρζφονται
το δικαίωμα πρώτθσ εγγραφισ (300€) και τα ζξοδα
προεγγραφισ-αξιολόγθςθσ φακζλου (30€)

Για οποιαδιποτε επιπρόςκετθ πλθροφορία ι διευκρίνιςθ μπορείτε να
επικοινωνιςετε με τθν κυρία πανοφ-υπεφκυνθ τθσ γραμματείασ του
Γυμναςίου : τθλ. 211 300 9124 mail secdgymnase@lfh.gr

