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1 Εισαγωγή 

Στον Οδηγό Χρήσης της Διαδικτυακής Πλατφόρμας για το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ (Εθνική Δράση Υγείας για 
τη ΖωΗ των Νέων) μπορείτε να πληροφορηθείτε για:  

 το πώς θα εγγραφείτε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα e-EYZHN 

 το πώς θα εισέλθετε στην πλατφόρμα, έχοντας πραγματοποιήσει ήδη εγγραφή κατά τα 
προηγούμενα σχολικά έτη 

 το πώς μπορείτε να εισάγετε τις μετρήσεις του προγράμματος Αξιολόγησης 

 το πώς μπορούν οι μαθητές να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 

 το πώς μπορείτε να κάνετε παραγωγή και εκτύπωση των αναφορών 

 το πώς μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα του προγράμματος Αξιολόγησης της 
της Σωματικής Διάπλασης, των Διατροφικών Συνηθειών και της Σωματικής Δραστηριότητας των 
Μαθητών για το σχολικό έτος 2015-2016 

Αν σε οποιοδήποτε βήμα της διαδικασίας αντιμετωπίσετε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας 
στο support@EYZHN.edu.gr. 

2 Οδηγίες Χρήσης 

2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα 

Για την εγγραφή σας για πρώτη φορά στην Διαδικτυακή Πλατφόρμα e-ΕΥΖΗΝ ακολουθήστε την εξής 
διαδικασία: 

1. Μεταβείτε στην εφαρμογή μέσω του σχετικού συνδέσμου στο site http://eyzin.minedu.gov.gr  
Για να εγγραφείτε για πρώτη φορά στην πλατφόρμα,  κάντε κλικ στο κουμπί «Νέα Εγγραφή» 
(όπως φαίνεται στην Εικόνα 1), ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του σχολείου σας και να 
αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα.  

 
Εικόνα 1 – Μετάβαση στη Νέα Εγγραφή 

 

mailto:support@EYZHN.edu.gr
http://eyzin.minedu.gov.gr/
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Στην περίπτωση που το σχολείο σας συμμετείχε στο πρόγραμμα των μετρήσεων 
αξιολόγησης του ΕΥΖΗΝ κατα τα προηγούμενα σχολικά έτη, δεν χρειάζεται να προβείτε σε 
εκ νέου εγγραφή. Για να εισέλθετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, θα 
πρέπει απλά να εισάγετε το «Όνομα Χρήστη» και τον «Κωδικό» που χρησιμοποιούσατε για 
την είσοδό σας κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς και στην συνέχεια να 
πατήσετε «Είσοδος», χωρίς να πατήσετε πάνω στο κουμπί «Νέα Εγγραφή» (Δείτε 
παράγραφο 2.2). 
 

2. Στη φόρμα της Εγγραφής (βλ.Εικόνα 2), συμπληρώστε τον Κωδικό του Σχολείου σας. Ο κωδικός 
αυτός είναι ένας 7ψήφιος αριθμός, ο οποίος έχει καθοριστεί απο το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και αναφέρεται ως «Αριθμός Μητρώου Σχολικής Μονάδας». Εφόσον αυτός 
είναι σωστός, εμφανίζεται αυτόματα το όνομα του Σχολείου σας. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται 
σωστά το όνομα του σχολείου σας, μπορείτε να στείλετε email στο support@EYZHN.edu.gr με 
θέμα «ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΥ». Στη συνέχεια, συμπληρώστε το επίσημο e-mail του 
σχολείου και έναν κωδικό πρόσβασης που επιθυμείτε με τουλάχιστον 6 χαρακτήρες, 
συμπεριλαμβανομένου ενός λατινικού χαρακτήρα (για παράδειγμα 172a35). Για επιβεβαίωση, ο 
κωδικός αυτός πρέπει να συμπληρωθεί ξανά στο επόμενο πεδίο.  

Εικόνα 2 – Συμπλήρωση Νέας Εγγραφής 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλα τα πεδία υπάρχει δεξιά εικονίδιο         με οδηγίες συμπλήρωσης και βοήθεια. 

3. Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί «Εγγραφή». Στην οθόνη σας θα 
εμφανιστεί ένα σύντομο μήνυμα που θα σας ειδοποιεί για την έκβαση της διαδικασίας Εγγραφής. 
Αν υπάρχουν λάθη (για παράδειγμα, κενά πεδία ή λάθος επιβεβαίωση κωδικού) ενημερώνεστε με  
σχετικό μήνυμα στη οθόνη σας. Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια επικοινωνήστε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@EYZHN.edu.gr. 

4. Εφόσον δεν υπάρχουν λάθη στα πεδία της Εγγραφής, θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στο e-mail του σχολείου σας (αυτό που συμπληρώσατε στην φόρμα Εγγραφής). 

5. Αναζητήστε το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποστολέα: 
registration@EYZHN.edu.gr στα Εισερχόμενα, ίσως και στην Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Inbox, 
Junke-mails). Στο μήνυμα αυτό θα υπάρχει ένας σύνδεσμος (link) για την ενεργοποίηση του 
λογαριασμού σας.  

6. Εφόσον κάνετε κλικ στο σύνδεσμο αυτό, ή διαφορετικά αν τον αντιγράψετε και τον επικολλήσετε 

σε μια κενή σελίδα στον περιηγητή σας (πχ. Internet Explorer ή Firefox κ.ά.), ο λογαριασμός 

mailto:support@EYZHN.edu.gr
mailto:support@EYZHN.edu.gr
mailto:registration@EYZHN.edu.gr
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ενεργοποιείται και μπορείτε να επιστρέψετε στη σελίδα πρόσβασης για να εισέλθετε στην 

πλατφόρμα.  

 

2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα 

1. Για να εισέλθετε στην πλατφόρμα, μεταβείτε στην εφαρμογή μέσω του σχετικού συνδέσμου στο 
site http://eyzin.minedu.gov.gr. Στη συνέχεια, συμπληρώστε το Όνομα Χρήστη, όπως το λάβατε 
στο μήνυμα της Εγγραφής (το επίσημο e-mail του σχολείου) και τον Κωδικό Πρόσβασης που 
επιλέξατε κατά τη διαδικασία εγγραφής και κάντε κλικ στο κουμπί «Είσοδος» (βλ.Εικόνα 3).  

Εικόνα 3 – Είσοδος 

 

2. Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον Κωδικό σας κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό 
σας;» για την αποστολή νέου προσωρινού κωδικού. 

3. Μετά την είσοδο σας μεταβαίνετε στην Αρχική Σελίδα. 
 

2.3 Δημιουργία Καρτέλας Μαθητη 

Για να περάσετε τις μετρήσεις του Προγράμματος Αξιολόγησης (ανθρωπομετρία και φυσική κατάσταση) θα 
πρέπει να δημιουργήσετε μια Καρτέλα Μαθητή για κάθε παιδί.  

Συνεπώς, μεταβαίνετε στην Αρχική Σελίδα  (βλ.Εικόνα 4) και κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δημιουργία 
Καρτέλας Μαθητή» θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον Κωδικό του μαθητή που θέλετε να εγγράψετε (βλ. 

Εικόνα 5).  

http://eyzin.minedu.gov.gr/
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Εικόνα 4 – Μετάβαση στη Καρτέλα  Μαθητή (1) 

 

Εικόνα 5 – Μετά βαση στην Καρτέλα Μαθητή (2) 

 

Μόλις εισάγετε τον κωδικό του μαθητή που θέλετε να καταχωρήσετε και κάνετε κλίκ στο κουμπί συνέχεια, 
θα μεταφερθείτε στη Νέα Καρτέλα Μαθητή. 

H καταχώρηση των μαθητών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος πραγματοποιείται 
με τη συμπλήρωση ενός κωδικού, ο οποίος δίνεται από τους Διευθυντές των σχολείων. Θα πρέπει 
δηλαδή να δημιουργηθεί μια λίστα στην οποία σε κάθε μαθητή που θα συμμετέχει στις μετρήσεις 
του προγράμματος θα αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός (ο οποίος θα πρέπει να αποτελείται 
μόνο από αριθμούς). Η λίστα αυτή θα πρέπει να φυλαχθεί από τον Διευθυντή του σχολείου, 
προκειμένου με την ολοκλήρωση του προγράμματος, να μπορούν να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί 
σε ποιον μαθητή αντιστοιχεί ο κάθε κωδικός για να δωθούν οι ατομικές αναφορές στος γονείς / 
κηδεμόνες όσων μαθητών συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  
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Για τη δημιουργία και συμπλήρωση της Νέας Καρτέλας Μαθητή, ακολουθήστε την εξής διαδικασία 

(βλ.Εικόνα 6): 

1. Συμπληρώστε την τάξη στην οποία φοιτά ο μαθητής, και το τμήμα αν υπάρχει, διαφορετικά αφήστε 
την προεπιλεγμένη τιμή «-». 

2. Συμπληρώστε τον κωδικό του μαθητή που θέλετε να καταχωρήσετε. Ο κωδικός καταχώρησης θα 
πρέπει να περιέχει μόνο αριθμούς.  

3. Συμπληρώστε το φύλο, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία αξιολόγησης - διεξαγωγής 
των μετρήσεων (ως ημερομηνία διεξαγωγής των μετρήσεων σημειώνετε την ημερομηνία που 
έγιναν οι μετρήσεις). 

4. Όλα τα παραπάνω πεδία είναι υποχρεωτικά για να μπορέσετε να δημιουργήσετε την Καρτέλα 
Μαθητή. 

5. Στη συνέχεια μπορείτε να συμπληρώσετε τα Στοιχεία της Ανθρωπομετρίας και της Φυσικής 
Κατάστασης με βάση τις αντίστοιχες οδηγίες (εικονίδιο       ). 

 

Εικόνα 6 – Συμπλήρωση Καρτέλας Νέου Μαθητή 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλα τα πεδία υπάρχει δεξιά εικονίδιο με οδηγίες συμπλήρωσης και βοήθεια. 
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6. Αφού συμπληρώσετε τις μετρήσεις του μαθητή, κάνετε κλικ στο κουμπί «Προσωρινή 
Αποθήκευση». Με αυτόν τον τρόπο, οι μετρήσεις έχουν αποθηκευτεί προσωρινά και μπορείτε να 
τις διορθώσετε αν χρειαστεί.  

7. Εφόσον, τα στοιχεία που εισαγάγατε αποθηκευθούν επιτυχώς, έχετε τη δυνατότητα (βλ.Εικόνα 7):  
1. Επιστροφής στην Αρχική Σελίδα 
2. Μετάβασης στη σελίδα Αναζήτησης Καρτέλας Μαθητή 
3. Δημιουργίας Νέας Καρτέλας Μαθητή 
4. Επεξεργασίας των στοιχείων της παρούσας Καρτέλας 
5. Διαγραφής της Καρτέλας 
6. Οριστικής Υποβολής (προσοχή, μετά την Οριστική Υποβολή δε μπορεί να γίνει 

επεξεργασία των μετρήσεων ή να συμπληρωθεί το Ερωτηματολόγιο). 

 

Εικόνα 7 – Επιλογές Μετάβασης / Επεξεργασίας στην Καρτέλα Μαθητή 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα Νηπιαγωγεία και τις τάξεις Α΄ και Β΄ Δημοτικού, όπου δε θα συμπληρωθεί το 
ερωτηματολόγιο διατροφής και φυσικής κατάστασης, μπορεί ο εκπαιδευτικός μόλις ολοκληρώσει τη 
διαδικασία εισαγωγής των μετρήσεων ανθρωπομετρίας ή/και φυσικής κατάστασης (για τις τάξεις Α’ και Β΄ 
Δημοτικού) να πατήσει κατευθείαν στο κουμπί «Οριστική Υποβολή», έτσι ώστε να παραχθεί αυτόματα η 

αναφορά του μαθητή.  
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Τη Καρτέλα Μαθητή μπορείτε επίσης να την δημιουργήσετε και από άλλες σελίδες της πλατφόρμας, όπως 
από :  

 Τη Σελίδα Αναζήτησης Καρτέλας Μαθητή 

Εικόνα 8 – Μετάβαση στη Νέου Καρτέλα Μαθητή (1) 

 

 Μια υπάρχουσα Καρτέλα Μαθητή 
 

Εικόνα 9 – Μετάβαση στη Νέα Καρτέλα Μαθητή (2) 
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2.4 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου από τους Μαθητές 

Για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου από τους μαθητές ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 

1. Από την Αρχική Σελίδα κάντε κλικ στο κουμπί «Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου». 
 

2. Στη συνέχεια, καθοδηγήστε το μαθητή να συμπληρώσει τον Κωδικό του και κάντε κλικ στο κουμπί 
Έναρξη Ερωτηματολογίου  (βλ.Εικόνα 10). 

Εικόνα 10 – Έναρξη Ερωτηματολογίου   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Στη φόρμα συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου καθοδηγήστε το μαθητή να συμπληρώσει τις 
ερωτήσεις της κάθε σελίδας μεταβαίνοντας στην επόμενη σελίδα κάνοντας κλικ στο κουμπί 
«Επόμενο» (βλ.Εικόνα 11). 

Εικόνα 11 – Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ερωτήσεις υπάρχει δεξιά εικονίδιο        με επεξήγηση και βοήθεια συμπλήρωσης. 

4. Σε περίπτωση που έγινε κάποιος λάθος ή επιθυμείτε να ακυρώσετε τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Ακύρωση». 

5. Στην τελευταία σελίδα του Ερωτηματολογίου καθοδηγήστε το μαθητή να κάνει κλικ στο κουμπί 
«Αποθήκευση» (βλ.Εικόνα 12).  

Προσοχή: Για λόγους ασφαλείας, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αποθήκευση του 

ερωτηματολογίου απο το μαθητή, δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των απαντήσεων που δόθηκαν. 

Εικόνα 12 – Ολοκλήρωση Ερωτηματολογίου 

 

6. Σε περίπτωση, που κάποια ερώτηση δεν απαντήθηκε, εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης και 
μεταβαίνετε αυτόματα στη σελίδα με τη σχετική ερώτηση που παραλείψατε, η οποία είναι 
μαρκαρισμένη με κόκκινο. 

7. Μετά την απάντηση όλων των υποχρεωτικών ερωτήσεων, κάντε κλικ στο κουμπί «Αποθήκευση» 
ξανά στην τελευταία σελίδα. 

8. Στη συνέχεια, θα μεταβείτε και πάλι στη σελίδα Έναρξης Ερωτηματολογίου για νέο Μαθητή. 

9. Από αυτή τη σελίδα, δε μπορείτε να μεταβείτε σε σελίδες διαχείρισης του Εκπαιδευτικού ή στην 
Αρχική Σελίδα για λόγους ασφαλείας, παρά μόνο εάν συνδεθείτε ξανά στην εφαρμογή 
(πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης).  
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2.5 Ολοκλήρωση της διαδικασίας 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να κάνετε Οριστική υποβολή. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά την οριστική υποβολή μιας Καρτέλας, τα στοιχεία της δε μπορούν να ενημερωθούν 
και δε μπορεί να συμπληρωθεί ερωτηματολόγιο, αν δεν έχει ήδη συμπληρωθεί. 

 

Η διαδικασία της οριστικής υποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί: 
 

 από την Καρτέλα Μαθητή. 
 

Εικόνα 13 – Οριστική Υποβολή Καρτέλας (1) 
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 από τη σελίδα Αναζήτησης Καρτέλας Μαθητή 

Εικόνα 14 – Οριστική Υποβολή Καρτέλας (2) 

 

Κάντε κλικ στο κουμπί «Οριστική Υποβολή». Εφόσον, δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα σφάλματος, μετά την 
οριστική υποβολή ενεργοποιείται η δυνατότητα προβολής / εκτύπωσης Αναφοράς. 
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2.6 Δημιουργία – Αποθήκευση – Εκτύπωση Αναφορών 

Η προβολή και στη συνέχεια εκτύπωση των αναφορών  μπορεί να πραγματοποιηθεί για μια ή περισσότερες 
οριστικές καρτέλες μαθητών. Η προβολή αναφοράς για μια καρτέλα μαθητή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

 από την Καρτέλα Μαθητή. 

Εικόνα 15 – Επιλογή Προβολής Ατομικής Αναφοράς (1) 
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 από τη σελίδα Αναζήτησης Καρτέλας Μαθητή 

Εικόνα 16 – Επιλογή Προβολής Ατομικής Αναφοράς (2) 

 

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προβολή Αναφοράς». 
2. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα λήψης αρχείου Pdf. 
3. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» για να ανοίξετε το αρχείο ή να το αποθηκεύσετε τοπικά. 

4. Στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε μέσω του AcrobatReader. 

Για την απευθείας εκτύπωση αναφοράς για μια καρτέλα μαθητή ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 

1. Στη σελίδα Αναζήτησης Καρτέλας Μαθητή κάντε κλικ στο κουμπί «Εκτύπωση Αναφοράς». 

Εικόνα 17 – Επιλογή Εκτύπωσης Ατομικής Αναφοράς 
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2. Θα εμφανιστεί νέο «αναδυόμενο παράθυρο» με την Αναφορά. 
3. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε Εκτύπωση από τις επιλογές του περιηγητή και να 

εκτυπώσετε. 

Για την Παραγωγή Μαζικής Αναφοράς (για παράδειγμα όλου του τμήματος ή όλου του σχολείου) 

ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 

1. Στη σελίδα Αναζήτησης Καρτέλας Μαθητή επιλέγετε την Τάξη και το Τμήμα για το οποίο θέλετε 
να κάνετε παραγωγή Μαζικής Αναφοράς και κάνετε κλικ στο κουμπί «Προβολή» (βλ.Εικόνα 18). 

2. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε όλες τις εγγραφές που εμφανίζονται στη σελίδα (εφόσον είναι 
οριστικές) ή ορισμένες από αυτές. 
 

Εικόνα 18 – Επιλογή Εγγραφών προς Παραγωγή Μαζικής Αναφοράς 
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Κάντε κλικ στο κουμπί «Παραγωγή Μαζικής Αναφοράς». 

 

Εικόνα 19 – Επιλογή Παραγωγής Μαζικής Αναφοράς 

 

3. Ο περιηγητής σας θα εμφανίσει μήνυμα λήψης αρχείου Pdf. 
4. Κάντε κλικ στο κουμπί «OK» για να ανοίξετε το αρχείο ή να το αποθηκεύσετε τοπικά. Στη μαζική 

αναφορά, κάθε σελίδα αντιστοιχεί σε διαφορετικό Μαθητή. 

5. Στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε μέσω του Acrobat Reader. 

Σε περίπτωση, που επιθυμείτε να προβάλλετε περισσότερες εγγραφές ανά σελίδα μπορείτε να το κάνετε 
όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε ξανά, ώστε η «Επιλογή ‘Όλων» 
να αφορά στο σύνολο των εγγραφών που εμφανίζονται πλέον στην τρέχουσα σελίδα. 
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Εικόνα 20 – Επιλογή εμφάνισης εγγραφών ανά σελίδα 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει περίπτωση ο περιηγητής σας να μην επιτρέπει την εμφάνιση αναδυόμενων 
παραθύρων ή λήψη αρχείων (Αποκλεισμός Αναδυόμενων Παραθύρων – Block popup windows). Θα σας 
εμφανίσει μήνυμα ώστε να το επιτρέψετε. Σε αυτή την περίπτωση ίσως χρειαστεί αφού το επιτρέψετε να 
κάνετε ξανά κλικ στο κουμπί Προβολής της Αναφοράς. 
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2.7 Αποτελέσματα Προγράμματος Αξιολόγησης της Σωματικής Διάπλασης, των 
Διατροφικών Συνηθειών και της Σωματικής Δραστηριότητας των Μαθητών 
Σχολικού Έτους 2015-2016 

Αφού πραγματοποιήσετε την είσοδο του σχολείου σας στην Πλατφόρμα και μεταβείτε στην Αρχική Σελίδα, 
στο κάτω μέρος μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθητών, κατά το σχολικό έτος 
2015-2016 (όπως φαίνονται στην Εικόνα 21, τα αντίστοιχα αποτελέσματα για το σχολικό έτος 2014 - 2015), 
ανάλογα με το νομό στον οποίο ανήκει το σχολείο σας.  

Για να δείτε ή να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα, κάντε κλικ πάνω στο αντίστοιχο αρχείο. Θα σας εμφανιστεί 
ένα μήνυμα λήψης αρχείου Pdf, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε και να το αποθηκεύσετε τοπικά στον 
υπολογιστή σας. Στη συνέχεια μπορείτε να το εκτυπώσετε μέσω του AcrobatReader. 

 

Εικόνα 21 – Αποτελέσματα αξιολόγησης μαθητών για τo σχολικό έτος  2014 - 2015 ανά Νομό 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οδηγός Χρήσης EYZHN

 

 

 

Σελίδα | 19 
 

2.8     Έξοδος 

Για την έξοδο σας από το Σύστημα μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί «Έξοδος από το σύστημα» είτε 

μέσω της Αρχικής Σελίδας, είτε μέσω της Σελίδας Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίων από το Μαθητή. 

 

Εικόνα 22 - Έξοδος από το σύστημα για τον Εκπαιδευτικό 

 

Εικόνα 23 - Έξοδος από το σύστημα για το Μαθητή 

 


