Εγχειρίδιο Χρήςησ για τουσ γονείσ/κηδεμόνεσ
Ηλεκτρονική Επιβεβαίωςη Εγγραφήσ Μαθητών/ριών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων
1
Ειςαγωγή
Τν ζύζηεκα “εΕπηβεβαίωζε Εγγξαθήο Μαζεηώλ/ξηώλ Δεκόζηαο Εθπαίδεπζεο” παξέρεη ηε
δπλαηόηεηα ειεθηξνληθήο επηβεβαίωζεο ηωλ εγγξαθώλ από ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ηωλ
καζεηώλ/ξηώλ.
Η Πύιε εΕπηβεβαίωζεο Εγγξαθώλ ζηε δηεύζπλζε https://engrafes.moec.gov.cy/, είλαη πξνζβάζηκε
ζε όινπο/εο ηνπο/ηηο γνλείο/θεδεκόλεο ώζηε λα κπνξνύλ λα επηβεβαηώζνπλ ειεθηξνληθά ηελ
εγγξαθή ηωλ παηδηώλ ηνπο από την Τρίτη, 11 Μαΐου μέχρι και την Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021. Οη
γνλείο/θεδεκόλεο κπνξνύλ λα κεηαβνύλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνζειίδα θαη κέζω ηνπ δηαδηθηπαθνύ
Σπλδέζκνπ (Banner) πνπ ζα ελεξγνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, Πνιηηηζκνύ,
Αζιεηηζκνύ θαη Νενιαίαο (Υ.Π.Π.Α.Ν.): http://www.moec.gov.cy, ηελ Τξίηε 11 Μαΐνπ 2021.
2
Επιβεβαίωςη Εγγραφήσ
Η ειεθηξνληθή επηβεβαίωζε ηωλ εγγξαθώλ βαζίδεηαη ζηα πην θάηω ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ/ηεο
καζεηή/καζήηξηαο Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ ή Νεπηαγωγείνπ 4 ρξνλώλ θαη άλω (κε εκεξνκελία
γέλλεζεο 1/9/2015-31/8/2017):
1. Αξηζκόο Ταπηνπνίεζεο Μαζεηή/Μαζήηξηαο – Ο κνλαδηθόο αξηζκόο γηα αλαγλώξηζε ηνπ/ηεο
καζεηή/καζήηξηαο (Αξηζκόο Ταπηόηεηαο / Αξηζκόο Δηαβαηεξίνπ / Αξηζκόο ARC)
2. Ηκεξνκελία Γέλλεζεο Μαζεηή/Μαζήηξηαο
3. Επόκελε Φξνληά
4. Επόκελν Σρνιείν – ην ζρνιείν πνπ ζα θνηηήζεη ν/ε καζεηήο/καζήηξηα ηελ επόκελε ζρνιηθή
ρξνληά.
5. Επόκελε Τάμε – ε ηάμε πνπ ζα θνηηήζεη ν/ε καζεηήο/καζήηξηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά.
6. Αξηζκόο Κηλεηνύ Τειεθώλνπ Παηέξα
7. Αξηζκόο Κηλεηνύ Τειεθώλνπ Μεηέξαο

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙ / ΚΗΔΕΜΟΝΕ
1.



Σπλδεόκαζηε κε ηελ Πύιε εΕπηβεβαίσζεο Εγγξαθώλ (https://engrafes.moec.gov.cy/).



Επηιέγνπκε “Επιβεβαίωζη Εγγπαθήρ”.
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2.



(1) Τηλέθωνο Γονέα / Κηδεμόνα: ην ηειέθσλν ηνπ γνλέα/θεδεκόλα πνπ είλαη
θαηαρσξηζκέλν ζηα ζηνηρεία καζεηή/καζήηξηαο. Τν ηειέθσλν απηό ζα ιάβεη θαη ην
κήλπκα (SMS) επηβεβαίσζεο εγγξαθήο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.



(2) Ηλεκηπονική Διεύθςνζη: ε ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ ζα ιάβεη ην ειεθηξνληθό
κήλπκα επηβεβαίσζεο ηεο εγγξαθήο



(3) Ταςηοποίηζη Μαθηηή/Μαθήηπιαρ: ν αξηζκόο ηαπηόηεηαο / αξηζκόο δηαβαηεξίνπ /
αξηζκόο ARC πνπ είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζηα ζηνηρεία ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο



(4) Ημεπομηνία Γέννηζηρ: ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ/ηεο καζεηή/ καζήηξηαο



Τα ζηνηρεία 1, 3 θαη 4 ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα γίλεη ηαπηνπνίεζε ηνπ/ηεο καζεηή/
καζήηξηαο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαηαρσξηζκέλα ζηνλ Καηάινγν
Μαζεηώλ/ξηώλ ηνπ ζρνιείνπ. Εάλ ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη εδώ δελ ζπκπίπηνπλ κε ηα
ζηνηρεία θάπνηνπ/αο καζεηή/καζήηξηαο, ηόηε εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα ζηνλ/ζηε
ρξήζηε/ξηα όηη ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε ηελ επηβεβαίσζε εγγξαθήο κέζσ ηνπ
ζρνιείνπ.



Επηιέγνπκε ηελ “Αποζηολή Κωδικού” γηα λα ζπλερίζνπκε ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο
επηβεβαίσζεο εγγξαθήο.



Σην ζεκείν “Πποζωπινόρ κωδικόρ ππόζβαζηρ” θαηαγξάθνπκε ηνλ θσδηθό (OTP) πνπ
έρεη ζηαιζεί ζε κνξθή κελύκαηνο (SMS) ζην Τειέθσλν Γνλέα / Κεδεκόλα.



Επηιέγνπκε “Επιβεβαίωζη Κωδικού”.

3.
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4.



Σε απηή ηελ νζόλε επηβεβαηώλνπκε ην Σρνιείν θαη ηελ Τάμε ηνπ/ηεο καζεηή/καζήηξηαο
γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά.



Εθόζνλ ην Σρνιείν θαη ε Τάμε είλαη νξζά, ηόηε επηιέγνπκε “Επιβεβαίωζη Εγγπαθήρ
Μαθηηή/Μαθήηπιαρ” θαη θάλνπκε θιηθ ζην “Επιβεβαίωζη Εγγπαθήρ”.



Τν ζύζηεκα κάο ελεκεξώλεη όηη ε επηβεβαίσζε εγγξαθήο έρεη νινθιεξσζεί.



Μπνξνύκε λα ζπκπιεξώζνπκε επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ/ηε καζεηή/καζήηξηα
επηιέγνληαο “Επιππόζθεηερ Πληποθοπίερ (Πποαιπεηικό)”
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6.



Η νζόλε “Επιππόζθεηερ Πληποθοπίερ” ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπιινγή άιισλ
ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ/ηε καζεηή/καζήηξηα.



Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ επηπιένλ πιεξνθνξηώλ, επηιέγνπκε “Υποβολή”. Με ηελ
ππνβνιή, ν/ε ρξήζηεο/ξηα ελεκεξώλεηαη αλ έρεη γίλεη ε απνζήθεπζε θαη επηζηξέθεη ζηελ
πξνεγνύκελε νζόλε. Επίζεο, απνζηέιλεηαη κήλπκα (SMS) ζην θηλεηό ηειέθσλν πνπ
δόζεθε ζηελ αξρηθή νζόλε θαη ειεθηξνληθό κήλπκα ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε (αλ έρεη
δεισζεί). Τν κήλπκα απηό πεξηέρεη όιεο ηηο επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο όπσο έρνπλ
ππνβιεζεί ζην Υ.Π.Π.Α.Ν.



Εάλ δελ επηζπκείηε λα απνζεθεύζεηε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, επηιέμηε “Πίζω”.



Επηιέγνπκε “Έξοδορ” γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο Πύιεο
εΕπηβεβαίσζεο Εγγξαθώλ.



Επηιέγνπκε “Νέα Εγγπαθή” γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ αξρηθή ζειίδα ηεο επηβεβαίσζεο
εγγξαθώλ έηζη ώζηε λα επηβεβαηώζνπκε ηελ εγγξαθή αθόκε ελόο/κίαο καζεηή/
καζήηξηαο.
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