Κωδικοί Πρόςβαςθσ ςτισ Υπθρεςίεσ του Γραφείου
Διαςφνδεςθσ (LDAP κωδικοί)
Για να μπορζςετε να κάνετε χριςθ των υπθρεςιών του Γραφείου Διαςφνδεςθ (όπωσ τθν ζκδοςθ του
Αποδεικτικοφ Εγγραφισ το οποίο απαιτείται να κατατεκεί ςτισ Γραμματείεσ των Τμθμάτων για τισ
ορκωμοςίεσ) μζςα από τθν δικτυακι πφλθ τθσ ΔΑΣΤΑ (http://dasta.teiath.gr/Career/default.aspx)
απαιτείται να γνωρίηεται τουσ κωδικοφσ LDAP που εκδίδονται από το Κζντρο Διαχείριςθσ Δικτφου
(Κ.Δ.Δ.) του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχετε πρόςβαςη ςτο αςφρματο δίκτυο του ΤΕΙ, ςτο
email λογαριαςμό του ΤΕΙ xxx@teiath.gr και ςτον «Εφδοξο»).
Σε περίπτωςθ που είςτε ενεργόσ φοιτητήσ1 και:
Α) δεν γνωρίηετε ι ζχετε ξεχάςει τουσ κωδικοφσ ςασ
Β) δεν ζχετε εκδώςει ποτζ κωδικοφσ LDAP αλλά ζχετε μόνο κωδικοφσ από τθν Γραμματεία
ακολουκείςτε τα παρακάτω βιματα για τθν ανάκτθςθ/ζκδοςθ των κωδικών ςασ. Το κόλο ποσ ζα
τρεηαζηεί λα γλωρίδεηε είλαη οη θωδηθοί ηες εθαρκογής ηοσ καζεηοιογίοσ ποσ έτεηε παραιάβεη από ηελ
Γρακκαηεία ηοσ Τκήκαηος ζας (είναι αυηοί που χρηζιμοποιείηε για ηην δήλωζη ηων μαθημάηων).

Α. Κάποτε είχα κωδικοφσ LDAP αλλά τώρα τουσ ξζχαςα. Τι κάνω;
Βήμα 1. Πθγαίνω ςτθ ςελίδα http://register.teiath.gr
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Οι κωδικοί LDAP δεν εκδίδονται ςε φοιτητζσ που ζχουν ανακηρυχτεί πτυχιοφχοι ή ζχουν κάνει διακοπή ςπουδών

Βήμα 2. Εδώ δίνω το όνομα χριςτθ, τον αρικμό μθτρώου και τον κωδικό πρόςβαςθσ με τουσ οποίουσ
μπαίνω και ςτο ςφςτθμα τθσ Γραμματείασ. Προςοχι ςτον αρικμό μθτρώου δεν βάηω παφλεσ ι άλλα
ςφμβολα, αλλά μόνο αρικμοφσ. (τον αρικμό μθτρώου τον βρίςκω ςτο πάςο μου).
Αν όντωσ είχα κάποτε λογαριαςμό ςτο Κζντρο Δικτφου και τον ζχω ξεχάςει τότε κα βγει θ παρακάτω
οκόνθ (ςτο λζει κιόλασ ότι ο λογαριαςμόσ ςου είναι ιδθ ενεργόσ!!) :

Βήμα 3. Εφόςον τελικά δεν κυμάμαι τον κωδικό δεν ζχω παρά να πατιςω ςτθν επιλογι 4 (Αλλαγι /
Επαναφορά Κωδικοφ Πρόςβαςθσ ςτισ υπθρεςίεσ του ΚΔΔ). Τότε κα εμφανιςτεί θ παρακάτω οκόνθ:

Βήμα 4. Σε αυτι τθν οκόνθ κα δώςω ζνα καινοφργιο κωδικό και κα τον ςθμειώςω κάπου για να τον
κυμάμαι !! Ο κωδικόσ, όπωσ πολφ ςαφώσ γράφουν οι οδθγίεσ κα πρζπει να ζχει 6 με 8 χαρακτιρεσ, να
ζχει τουλάχιςτον ζνα γράμμα ςτα αγγλικά, ζνα τουλάχιςτον αρικμό και ζνα ειδικό χαρακτιρα, όπωσ
φαίνεται ςτθν οκόνθ. Όταν τον πλθκτρολογιςω δυο φορζσ και είναι βζβαιο ότι τον κυμάμαι πατάω
«Ενθμζρωςθ». Προςοχι ςτο να μθν ζχω ενεργοποιθμζνα τα κεφαλαία γράμματα ι το ελλθνικό
πλθκτρολόγιο. Το ςφςτθμα κα μασ ενθμερώςει ότι θ ανανζωςθ πζτυχε. Για να δω και το όνομα χριςτθ
ςτθ περίπτωςθ που και αυτό το ζχω ξεχάςει, δεν ζχω παρά να πατιςω τθν Επιλογι 1 «Απαντθτικι
Επιςτολι του λογαριαςμοφ ςασ ςε PDF». Εκεί κα εμφανιςτεί μια ςελίδα ςε μορφι pdf με όλα τα
ςτοιχεία μου κακώσ και το όνομα χριςτθ, ο κωδικόσ και άλλα χριςιμα πράγματα (βλζπε πιο κάτω).

(Για προφανισ λόγουσ εδώ τα ςτοιχεία του χριςτθ ζχουν ςβθςτεί)

Β. Είμαι φοιτθτισ και ζχω μόνο κωδικοφσ από τθν Γραμματεία. Τι κάνω;
Βήμα 1. Πθγαίνω ςτθ ςελίδα http://register.teiath.gr
Βήμα 2. Όπωσ και πριν κα δώςω το όνομα χριςτθ, τον αρικμό μθτρώου και τον κωδικό πρόςβαςθσ με
τουσ οποίουσ μπαίνω και ςτο ςφςτθμα τθσ Γραμματείασ. Προςοχι ςτον αρικμό μθτρώου δεν βάηω
παφλεσ ι άλλα ςφμβολα, αλλά μόνο αρικμοφσ (τον αρικμό μθτρώου τον βρίςκω ςτο πάςο μου).

Βήμα 3. Οι κωδικοί μου εμφανίηονται αμζςωσ και τουσ ςθμειώνω. Διαβάηω προςεκτικά τισ οδθγίεσ και
αν κζλω τυπώνω πάλι τθν πιο πάνω φόρμα (μζςω τθσ Επιλογισ 1 «Απαντθτικι Επιςτολι του
λογαριαςμοφ ςασ ςε PDF»)

