
MEMO CONTACT           Institut français - Ecole française de Thessalonique

Pourquoi ? Qui ? Email/Autre Telephone

Arrivée / Départ Accueil accueil@efth.gr 2 310 821 231

* Retard et départ anticipé: 

communication et envoi de justificatif

* Récupération d'un élève par un tiers non déclaré: 

communication et envoi de justificatif au plus tard 11h

* Objets perdus

Covid-19

* Communication des tests COVID (papier ou dématérialisés)

Inscriptions Ecole Secrétariat de l'école secretariat@efth.gr 2310 821 231 (118)

Scolarité (dont inscription aux examens)

Activités pauses méridiennes Vie scolaire vie.scolaire@efth.gr 2310 821 231 (118)

Gestion et suivi des incidents

Aspects pédagogiques - Ecole

* Maternelle Enseignants maternelle mvogiatzi@efth.gr

lmostini@efth.gr

* Elémentaire via l'application Beneylu Enseignants primaire https://beneylu.com/ent/os/fr/login

* Secondaire Enseignants secondaire chubineau@efth.gr

Devoirs faits Enseignants devoirs faits devoirs.faits@efth.gr

Ecole de langue Cours et examens 2310 821 231 (111)

* Français langue étrangère FLE: renseignements et inscriptions cours@ift.gr

* Examens DELF DALF et certifications examens@ift.gr

Facturation Ecole Comptabilité comptabilite@efth.gr
ou

Paiements Ecole https://mlfeft.eduka.school/ 2310 821 231 (110,120)



Transport scolaire (taxi) Comptabilité comptabilite@efth.gr 2310 821 231 (110)



EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ           Γαλλικό Ινστιτούτο - Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Θέμα Επικοινωνία Email / Άλλο Τηλέφωνο

Προσέλευση / Αναχώρηση Υποδοχή accueil@efth.gr 2 310 821 231

* Αργοπορία και πρόωρη αναχώρηση 

επικοινωνία και αποστολή δικαιολογητικών
* Παραλαβή μαθητή απο τρίτο, αδήλωτο άτομο

επικοινωνία και αποστολή δικαιολογητικών το 

αργότερο έως 11.00 π.μ.

* Απολεσθέντα αντικείμενα
Covid-19

* Κοινοποίηση τεστ COVID (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

Εγγραφές στο σχολείο Γραμματεία σχολείου secretariat@efth.gr 2310 821 231 (118)

Φοίτηση (συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής στις εξετάσεις)

Δραστηριότητες μεσημβρινού διαλείμματος Σχολική ζωή vie.scolaire@efth.gr 2310 821 231 (118)

Διαχείριση συμβάντων

Εκπαιδευτικά θέματα - Σχολείο
* Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικοί Νηπιαγωγείου mvogiatzi@efth.gr

lmostini@efth.gr

* Δημοτικό - μέσω της εφαρμογής Beneylu Εκπαιδευτικοί Δημοτικού https://beneylu.com/ent/os/fr/login

*Γυμνάσιο-Λύκειο Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου-Λυκείου chubineau@efth.gr

Διεκπεραίωση των καθηκόντων για το σπίτι Εκπαιδευτικοί της υπηρεσίας devoirs.faits@efth.gr

Μαθήματα γαλλικής γλώσσας Υπηρεσία μαθημάτων-εξετάσεων 2310 821 231 (111)
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* Εκμάθηση γαλλικών: πληροφορίες και εγγραφές cours@ift.gr

* Eξετάσεις DELF DALF και πιστοποιήσεις examens@ift.gr

Τιμολόγηση (σχολείο) Λογιστήριο comptabilite@efth.gr
ή

Πληρωμές (σχολείο) https://mlfeft.eduka.school/ 2310 821 231 (110, 120)

Σχολική μεταφορά (ταξί) Λογιστήριο comptabilite@efth.gr 2310 821 231 (110)
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CONTACT           French Institute - French School of Thessaloniki

Why ? Who ? Email/Other Phone number

Arrival / Departure Reception accueil@efth.gr 2 310 821 231

* Latecoming and early departure:

communication and sending of supporting documents

* Student retrievement by an undeclared third party:

communication and sending of supporting documents no later than 11am

* Lost items

Covid-19

* Communication of COVID tests (paper or dematerialized)

School Enrolment School secretary secretariat@efth.gr 2310 821 231 (118)

Schooling (including exam registration)

Meridian break activities School life vie.scolaire@efth.gr 2310 821 231 (118)

Incident management and follow-up

Pedagogical aspects - School

* Kindergarten Kindergarten teachers mvogiatzi@efth.gr

lmostini@efth.gr

* Elementary via the Beneylu app Elementary teachers https://beneylu.com/ent/os/fr/login

* Secondary Secondary teachers chubineau@efth.gr

Devoirs faits (Homework done) Devoirs faits teachers devoirs.faits@efth.gr

Ecole de langue Courses and exams 2310 821 231 (111)

* French as a foreign language FLE: information and registration cours@ift.gr

* DELF DALF exams and certifications examens@ift.gr

School billing Accountancy comptabilite@efth.gr
or

School payements https://mlfeft.eduka.school/ 2310 821 231 (110,120)

School transportation (taxi) Accountancy comptabilite@efth.gr 2310 821 231 (110)
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