Διαδικασία εγγραφής/απόκτησης κωδικών πρόσβασης και σύνδεσης στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Γραφείου Διασύνδεσης

* **Κ ωδικοί LDAP είναι αυτοί με τους οποίους παρέχετε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του ΤΕΙ, στο email λογαριασμό του ΤΕΙ
xxx@teiath.gr και στον «Εύδοξο»).

ΠΕΡΙΠΤΤΩΣΕΙΣ
Α. Όσοι φοιτητές έχουν εκδώσει κωδικούς LDAP (είναι αυτοί με τους οποίους παρέχετε

πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του ΤΕΙ, στο email λογαριασμό του ΤΕΙ xxx@teiath.gr
και στον «Εύδοξο») από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (ΚΔΔ) ΔΕΝ απαιτείται να κάνουν
εγγραφή και μπορούν να πραγματοποιήσουν απευθείας "Σύνδεση" στο σύστημα του
Γραφείου Διασύνδεσης με χρήση των κωδικών αυτών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://dasta.teiath.gr/Login.aspx
Β. Όσοι φοιτητές ΔΕΝ έχουν εκδώσει κωδικούς LDAP από το Κ.Δ.Δ. (ή τους έχουν ξεχάσει)
και ΔΕΝ έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι από το σύστημα των Γραμματειών θα πρέπει να
εκδώσουν κωδικούς LDAP (ή να τους ανακτήσουν) άμεσα. Η διαδικασία

έκδοσης/ανάκτησης των κωδικών LDAP πραγματοποιείται μέσα από την ηλεκτρονική
πλατφόρμα http://register.teiath.gr/. Για την έκδοση των κωδικών LDAP οι χρήστες θα
πρέπει να γνωρίζουν τους κωδικούς της εφαρμογής του μαθητολογίου τους οποίους έχουν
παραλάβει από τις Γραμματείες των Τμημάτων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
έκδοση/ανάκτηση κωδικών στον οδηγό που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://dasta.teiath.gr/Documents/gd/LDAP_password.pdf , ή στην υπηρεσία Υποστήριξης
Χρηστών (Help Desk) του ΚΔΔ
Στη συνέχεια, θα κάνουν «Είσοδο» (login) με χρήση των κωδικών τους LDAP στο σύστημα
του Γραφείου Διασύνδεσης στο http://dasta.teiath.gr/Login.aspx
Γ. Όσοι φοιτητές ΔΕΝ είχαν εκδώσει κωδικούς LDAP από το Κ.Δ.Δ. (ή τους έχουν ξεχάσει)
και έχουν ανακηρυχτεί πτυχιούχοι από το σύστημα Γραμματειών θα πραγματοποιούν νέα
εγγραφή φοιτητή/αποφοίτου στο https://www.career.teiath.gr/Registration.aspx
δηλώνοντας ιδιότητα "Απόφοιτος", το Α.Ε.Ι. και το τμήμα από το οποίο προέρχονται,
καθώς και ότι στοιχεία που απαιτούνται στην φόρμα εγγραφής. Στην συνέχεια, θα
αποστέλλεται ο κωδικός (password) για την είσοδο στο σύστημα του ΓΔ στο email που
δηλώθηκε κατά την διαδικασία εγγραφής

Προσοχή, η αποστολή του κωδικού παίρνει 1-2 εργάσιμες ημέρες, για αυτό παρακαλήσθε
να μην πραγματοποιείται πολλαπλές αιτήσεις εγγραφής. Αν έχει επέλθει το διάστημα των
2 εργάσιμων ημερών και δεν έχετε λάβει τους κωδικούς παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί
μας)
Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα κάνουν «Είσοδο» (login στο σύστημα του
Γραφείου Διασύνδεσης, με χρήση των κωδικών που τους απεστάλησαν, στην ηλ.
διεύθυνση
στο http://dasta.teiath.gr/Login.aspx

