ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
(απαιτείται η γνώση γαλλικής γλώσσας)
1. Αποστολή ηλεκτρονικής αίτησης (φόρμα εγγραφής) με όλα τα
στοιχεία που απαιτούνται

http://lfh.edu.gr/preinscription/inscription
2. Θα λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβολής σας στο
ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο με επισυναπτόμενο αρχείο που θα
περιέχει τα στοιχεία της αίτησής σας και στο οποίο θα
αναγράφεται ο κωδικός αίτησης (θα σας χρειαστεί για τη
συναλλαγή σας με το ταμείο)
3. Η γραμματεία θα παραλάβει την αίτηση σας και θα
επικοινωνήσει μαζί σας για μία κατ’ιδίαν ενημερωτική
συνάντηση με τη Διευθύντρια του Λυκείου.
4. Θα πρέπει να καταβάλετε 30€ για έξοδα προεγγραφήςαξιολόγησης φακέλου, μέσω τραπέζης ή απευθείας στο ταμείο
του Σχολείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό
πληρωμής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο( secdlyceegr@lfh.gr ) ή
με φαξ στο 211 300 9122
5. Μετά τη συνάντηση με τη Διευθύντρια θα οριστεί ημερομηνία
συνέντευξης του μαθητή (ΟΧΙ ΕΞΕΤΑΣΗ) με καθηγητή
θεωρητικών και θετικών επιστημών.
6. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλετε το δικαίωμα πρώτης
εγγραφής (320€) μέσω τραπέζης ή απευθείας στο ταμείο του
Σχολείου.
Προσοχή ! Στο καταθετήριο να αναγράφεται απαραίτητα:
«O κωδικός της αίτησής σας που λάβατε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, το ονοματεπώνυμο του μαθητή + 1Η εγγραφή »

ALPHA BANK
Compte n°138002002001940
Swift Code : CRBAGRAAXXX
IBAN : GR0701401380138002002001940
EUROBANK
Compte n°00260045910200348325
Swift Code : ERBKGRAA
IBAN : GR0802600450000910200348325

7. Μετά την πληρωμή :
 Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό πληρωμής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο( secdlyceegr@lfh.gr ) ή με φαξ στο 211
300 9122
 Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία της Σχολής μας
για τις υπηρεσιακές λεπτομέρειες αποστολής του ατομικού
δελτίου μαθητή από το σχολείο που φοιτά.
 Θα πρέπει να ακολουθήσετε το ημερολόγιο καταβολής των
διδάκτρων της Σχολής.
Σημείωση:
 Σε περίπτωση υπαναχώρησης εκ μέρους σας δεν επιστρέφονται
το δικαίωμα πρώτης εγγραφής (320€) και τα έξοδα
προεγγραφής-αξιολόγησης φακέλου (30€)

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την κυρία Δελόγλου-υπεύθυνη της γραμματείας του
Λυκείου : τηλ. 211 300 9119 mail secdlyceegr@lfh.gr

