Εγχειρίδιο Χρήσης για
τους γονείς/κηδεμόνες
Ηλεκτρονική Επιβεβαίωση Εγγραφής
Μαθητών/ριών Μέσης Γενικής και Μέσης
Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης

Εισαγωγή
Το σύστημα “ηΕπιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητών/ριών Δημόσιας Εκπαίδευσης” παρέχει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης των εγγραφών από τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/ριών.
Η Πύλη ηΕπιβεβαίωσης Εγγραφών θα είναι προσβάσιμη για όλους τους γονείς/κηδεμόνες
στη διεύθυνση https://engrafes.moec.gov.cy/, ώστε να μπορούν να επιβεβαιώσουν
ηλεκτρονικά την εγγραφή των παιδιών τους, κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται
στη σχετική ανακοίνωση.

Εικόνα 1 - ηΕπιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητών/ριών

Επιβεβαίωση Εγγραφής
2.1 Διαδικασία Επιβεβαίωσης Εγγραφής (από γονείς/κηδεμόνες)
Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση των εγγραφών βασίζεται στα πιο κάτω σημαντικά στοιχεία
του/της μαθητή/μαθήτριας:
1. Αριθμός Ταυτοποίησης Μαθητή/ριας – Ο μοναδικός αριθμός για αναγνώριση
του/της μαθητή/ριας (Αριθμός Ταυτότητας / Αριθμός Διαβατηρίου / Αριθμός ARC)
2. Ημερομηνία Γέννησης Μαθητή/ριας
3. Επόμενη Χρονιά
4. Επόμενο Σχολείο – το σχολείο που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/ρια στην επόμενη
σχολική χρονιά.
5. Επόμενη Τάξη – η τάξη που θα φοιτήσει ο/η μαθητής/ρια στην επόμενη σχολική
χρονιά.
6. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Πατέρα/Κηδεμόνα
7. Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Μητέρας/Κηδεμόνα
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Τα πιο πάνω στοιχεία πρέπει να είναι καταχωρισμένα σωστά, για να μπορεί να γίνει η
επιβεβαίωση εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ / ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
1.

 Συνδεθείτε με την Πύλη ηΕπιβεβαίωσης Εγγραφών
(https://engrafes.moec.gov.cy)
 Επιλέξτε το κουμπί “Επιβεβαίωση Εγγραφής”

2.
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 (1) Τηλέφωνο Γονέα/Κηδεμόνα: το τηλέφωνο του
γονέα/κηδεμόνα που είναι καταχωρισμένο στα στοιχεία
μαθητή/ριας. Στο τηλέφωνο αυτό θα λάβετε και το μήνυμα
(SMS) επιβεβαίωσης εγγραφής με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας.
 (2) Ηλεκτρονική Διεύθυνση: η ηλεκτρονική διεύθυνση στην
οποία θα λάβετε το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της
εγγραφής.
 (3) Ταυτοποίηση Μαθητή/ριας: ο αριθμός ταυτότητας /
αριθμός διαβατηρίου / αριθμός ARC που είναι καταχωρισμένος
στα στοιχεία του/της μαθητή/ριας.
 (4) Ημερομηνία Γέννησης: η ημερομηνία γέννησης του/της
μαθητή/ριας.
 Τα στοιχεία 1, 3 και 4 χρησιμοποιούνται για να γίνει
ταυτοποίηση του/της μαθητή/ριας με βάση τα στοιχεία που
υπάρχουν καταχωρισμένα στον Κατάλογο Μαθητών/ριών του
σχολείου. Εάν τα στοιχεία που δίνονται εδώ δεν συμπίπτουν με
τα στοιχεία κάποιου/ας μαθητή/ριας, τότε εμφανίζεται ένα
μήνυμα στον/στη χρήστη/ρια ότι θα πρέπει να προχωρήσει με
την επιβεβαίωση εγγραφής μέσω του σχολείου.
 Επιλέξτε την “Αποστολή Κωδικού” για να συνεχίσετε τη
διαδικασία ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης εγγραφής.
3.

 Στο σημείο “Προσωρινός κωδικός πρόσβασης” καταγράψτε τον
κωδικό που έχει σταλεί σε μορφή μηνύματος (SMS) στο
Τηλέφωνο Γονέα/Κηδεμόνα.
 Κάντε κλικ στο κουμπί “Επιβεβαίωση Κωδικού”.
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4.

 Σε αυτή την οθόνη επιβεβαιώστε το Σχολείο και την Τάξη
του/της μαθητή/ριας για την επόμενη σχολική χρονιά.
 Δηλώστε επίσης αν ενδιαφέρεστε για μεταφορά του παιδιού με
λεωφορείο στο σχολείο. Εφόσον επιλέξετε ‘ΝΑΙ’ τότε θα πρέπει
να δηλώσετε τη διεύθυνση διαμονής του παιδιού.
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 Επίσης, αν ο μαθητής/ρια έχει ήδη επιλέξει Ομάδα Μαθημάτων
Προσανατολισμού κατά τις εγγραφές, επιβεβαιώστε και την
Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού που παρουσιάζεται σε
αυτή την οθόνη.
 Εφόσον το Σχολείο, η Τάξη και η Ομάδα Μαθημάτων
Προσανατολισμού (αν υπάρχει) είναι ορθά, τότε επιλέξτε το
κουτί “Επιβεβαίωση Εγγραφής Μαθητή/ριας” και κάντε κλικ στο
κουμπί “Επιβεβαίωση Εγγραφής”.

5.

 Το σύστημα σας ενημερώνει ότι η επιβεβαίωση εγγραφής έχει
ολοκληρωθεί.

6.

Προαιρετικό Βήμα (6 – 8)
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 Μπορείτε να πληρώσετε για τις εκδρομές της νέας χρονιάς για
τον/τη μαθητή/ρια επιλέγοντας το κουμπί “Πληρωμή τέλους
εκδρομών”
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7.

 Καταγράψτε τις πληροφορίες της κάρτας για την πληρωμή.
 Κάντε κλικ στο κουμπί “Submit”.
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8.

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμών, θα
επιστρέψετε πίσω στην οθόνη “Επιβεβαίωσης Εγγραφών”.
 Το σύστημα σας ενημερώνει ότι έχει γίνει η πληρωμή για το
κόστος των εκδρομών.
9.

Προαιρετικό Βήμα (9 – 10)

 Μπορείτε να συμπληρώσετε επιπρόσθετες πληροφορίες για
τον/τη μαθητή/ρια επιλέγοντας το κουμπί “Επιπρόσθετες
Πληροφορίες (Προαιρετικό)”
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10.
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 Η οθόνη “Επιπρόσθετες Πληροφορίες” χρησιμοποιείται για τη
συλλογή άλλων χρήσιμων στοιχείων για τον/τη μαθητή/ρια.
 Μετά τη συμπλήρωση των επιπλέον πληροφοριών, επιλέξτε το
κουμπί “Υποβολή”. Με την υποβολή, ο/η χρήστης/ρια
ενημερώνεται αν έχει γίνει η αποθήκευση και επιστρέφει στην
προηγούμενη οθόνη. Επίσης, αποστέλνεται ηλεκτρονικό
μήνυμα, αν είχε δηλωθεί και ηλεκτρονική διεύθυνση, το οποίο
περιέχει όλες τις επιπρόσθετες πληροφορίες όπως έχουν
υποβληθεί στο ΥΠΠΑΝ.
 Εάν δεν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε οποιαδήποτε στοιχεία,
επιλέξτε το κουμπί “Πίσω”.
11.

 Επιλέξτε την “Έξοδο” για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα
της Πύλης ηΕπιβεβαίωσης Εγγραφών.
 Επιλέξτε τη “Νέα Εγγραφή” για να επιστρέψετε στην αρχική
σελίδα της επιβεβαίωσης εγγραφών, έτσι ώστε να
επιβεβαιώσετε την εγγραφή ακόμη ενός/μίας μαθητή/ριας.
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