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Εισαγωγή
Ο παρόν οδηγός καλύπτει τη χρήση των Web Services που παρέχονται από την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ,
προκειμένου οι Δικαιούχοι και οι Φορείς Διαχείρισης (Διαχειριστικές Αρχές (ΔΑ) και Ενδιάμεσοι Φορείς
(ΕΦ)) να υποβάλουν Δελτία ή να εκτελούν διαδικασίες με μαζικό τρόπο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ
ΕΣΠΑ 2014-2020 (εφεξής ΟΠΣ).
Οι κατηγορίες των δελτίων και των διαδικασιών που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω:
1.
2.
3.
4.
5.

Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ)
Τεχνικά Δελτία Πράξης (ΤΔΠ)
Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)
Δελτία Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ) Οδηγός χρήσης WebServices για την υποβολή Δελτίων
ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΟΠΣ Επιχειρηματικότητας
6. Δελτία Επιτόπιας Επαλήθευσης / Ελέγχου
7. Παρακολούθηση Συστάσεων
8. Δελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της ανάκτησης δεδομένων από το ΟΠΣ, και παροχής τους σε ηλεκτρονική
μορφή μέσω Web Services. Οι κατηγορίες των δεδομένων που μπορούν να ανακτηθούν είναι οι
παρακάτω:
1. Προσκλήσεις των έργων
2. Αποφάσεις ένταξης των έργων
Η υπηρεσία αυτή περιγράφεται αναλυτικά σε παρακάτω κεφάλαιο.

Περιγραφή Web Services
Τα Web Services (WSs) αποτελούν υπηρεσίες που προσφέρονται από μια ηλεκτρονική συσκευή σε μια
άλλη μέσω του World Wide Web. Σε αντίθεση με το πρωτόκολλο HTTP το οποίο σχεδιάστηκε για
επικοινωνία ανθρώπου με μηχανή, τα WSs χρησιμοποιούνται για να μεταφέρονται δεδομένα σε αρχεία
όπως XML και JSON. Κατά συνέπεια, ο όρος "web service" περιγράφει μια τυποποιημένη διαδικασία
ολοκλήρωσης web-based εφαρμογών χρησιμοποιώντας πρότυπα XML, SOAP, WSDL, WADL και UDDI μέσω
του Διαδικτύου. Το XML καθορίζει τη μορφή των (μετα)δεδομένων, το SOAP χρησιμοποιείται για τη
μεταφορά των δεδομένων, το WSDL χρησιμοποιείται για την περιγραφή των υπηρεσιών και το UDDI
καταγράφει ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες. Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, στο πλαίσιο της εξασφάλισης
διαλειτουργικότητας με τα Πληροφοριακά Συστήματα των Δικαιούχων και των Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ)
για Πράξεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναπτύσσει υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services).
Τα WSs που παρέχει η ΕΥ ΟΠΣ διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Βασίζονται στο πρωτόκολλο SOAP για τη μεταφορά των δεδομένων
2. Παρέχουν τις προδιαγραφές λειτουργίας/κλήσης τους σε μορφή WSDL ή WADL
3. Χρησιμοποιούν το πρότυπο XML για τη μορφή των δεδομένων
Οι διευθύνσεις των WSDL για το περιβάλλον παραγωγής (production) με τις προδιαγραφές των
υπηρεσιών είναι οι παρακάτω:
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1. Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/SymWs/symwsbpel_client_ep?WSDL
2. Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/TdyWs/TdySOAP?WSDL
3. Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ)
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/TdpWs/TdpSOAP?WSDL
4. Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)
https://logon.ops.gr/DeltioDhlwsisDapanon/ProxyServices/BPEL_DeltioDhlwshsDapanwnWsProxy?wsdl
5. Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/KataxwrhshDiorthwsewnWs/SOAPService?WSDL
6. Υπηρεσίες Ανάκλησης Μεμονωμένων Πράξεων μιας Απόφασης Επιχειρηματικότητας
https://logon.ops.gr/soainfra/services/default/ApofashAnaklhshsWs/apofashanaklhshsws_client_ep?WSDL
7. Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Επιτόπιας Επαλήθευσης/ Ελέγχου
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/DeltioElegxonWs/deltioelegxonws_client_ep?WSDL
8. Υπηρεσίες Παρακολούθησης Συστάσεων
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/ParakolouthisiSystasewnWs!1.0*soa_4f956f89-57b5499f-81ea-9ae997817539/parakolouthisisystasewnws_client_ep?WSDL
9. Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)
https://logon.ops.gr/soainfra/services/default/DeltioEpiteuxhsDeiktwnWs/deltioepiteuxhsdeiktwnws_client_ep?WSDL
Οι αντίστοιχες διευθύνσεις των WSDL για το περιβάλλον δοκιμών (test) είναι:
1. Υπηρεσίες Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
http://cert.ops.gr:7777/soa-infra/services/default/SymWs/symwsbpel_client_ep?WSDL
2. Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)
http://cert.ops.gr:7777/soa-infra/services/default/TdyWs/TdySOAP?WSDL
3. Υπηρεσίες Υποβολής Τεχνικών Δελτίων Πράξης (ΤΔΠ)
http://cert.ops.gr:7777/soa-infra/services/default/TdpWs/TdpSOAP?WSDL
4. Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)
http://cert.ops.gr:7777/DeltioDhlwsisDapanon/ProxyServices/BPEL_DeltioDhlwshsDapanwnWsProxy?
wsdl
5. Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Καταχώρησης Διορθώσεων (ΔΚΔ)
http://cert.ops.gr:7777/soa-infra/services/default/KataxwrhshDiorthwsewnWs/SOAPService?WSDL
6. Υπηρεσίες Ανάκλησης Μεμονωμένων Πράξεων μιας Απόφασης Επιχειρηματικότητας
http://cert.ops.gr:7777/soainfra/services/default/ApofashAnaklhshsWs/apofashanaklhshsws_client_ep?WSDL
7. Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Επιτόπιας Επαλήθευσης/ Ελέγχου
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http://cert.ops.gr:7777/soainfra/resources/default/DeltioElegxonWs!1.0/DeltioElegxonWs_Rest/application.wadl1
8. Υπηρεσίες Παρακολούθησης Συστάσεων
http://cert.ops.gr:7777/soainfra/resources/default/ParakolouthisiSystasewnWs/parakolouthisiSystasewnRest/application.wadl2
9. Υπηρεσίες Υποβολής Δελτίων Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)
http://cert.ops.gr:7777/soainfra/services/default/DeltioEpiteuxhsDeiktwnWs/deltioepiteuxhsdeiktwnws_client_ep?WSDL
Αφού κατεβάσουν τα παραπάνω αρχεία, οι ενδιαφερόμενοι δύναται να τα εισάγουν σε ειδικές εφαρμογές
οι οποίες θα τους καθοδηγήσουν στα επόμενα βήματα για την κλήση των WSs (βλ. Παράρτημα).

Μορφότυπα XSD
Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένα σε μορφή XML, προκειμένου να υποβληθούν στο ΟΠΣ
μέσω Web Services, ακολουθώντας το αντίστοιχο μορφότυπο XSD. Τα XSDs που έχουν δημιουργηθεί για
το
σκοπό
αυτό
(και
έχουν
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
της
ΕΥ
ΟΠΣ
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=ws1420&tabid=0), περιλαμβάνουν τη δομή και τα
απαιτούμενα στοιχεία της πληροφορίας, ακολουθώντας (όπου αυτό είναι δυνατό) τη μορφή των
αντίστοιχων εντύπων. Επιπλέον διασφαλίζουν:
1. Την καθοδήγηση της συμπλήρωσης του XML αρχείου μέσω εύληπτων tags που αντιστοιχούν στα
πεδία του κάθε Δελτίου.
2. Την πληρότητα (και έως ένα σημείο την ορθότητα) των στοιχείων μέσω κατάλληλων validations
των τύπων των στοιχείων.
3. Τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των κωδικοποιημένων στοιχείων (όπου αυτό είναι δυνατό)
μέσω της καταγραφής τους σε εξωτερικό αρχείο XSD (datatypes.xsd).
Οι Δικαιούχοι και οι Φορείς Διαχείρισης, έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώσουν τοπικά τα αρχεία XSD
και να τα χρησιμοποιήσουν τόσο για τη δόμηση του αρχείου XML όσο και για να ελέγξουν την ορθότητα
και την πληρότητα των στοιχείων του τελευταίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφορτώσουν τα XSDs από τις παρακάτω διευθύνσεις:
1. Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
https://logon.ops.gr/soainfra/services/default/SymWs/symwsbpel_client_ep?XSD=../Schemas/SYM_Deltia_WS.xsd
Σημ. Το request που θα υποβληθεί πρέπει να είναι της παρακάτω μορφής3:
http://www.ops.gr/Ergorama/fileUploads/WebServices/sym_request.xml
και η μορφή της απάντησης φαίνεται εδώ:
1

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται με προδιαγραφές λειτουργίας/κλήσης τους σε μορφή WADL
Βλ. υποσημείωση 1
3
Προτιμάτε πρόγραμμα φυλλομετρητή διαφορετικό από Mozzila Firefox
2
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https://logon.ops.gr/soainfra/services/default/SymWs/symwsbpel_client_ep?XSD=../Schemas/SymWs5Service.xsd
2. Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ)
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/TdyWs/TdySOAP?XSD=../Schemas/TDY_WS.xsd
3.

Τεχνικά Δελτία Πράξης (ΤΔΠ)
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/TdpWs/TdpSOAP?XSD=../Schemas/TDP_WS.xsd

4.

Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)
https://logon.ops.gr/DeltioDhlwsisDapanon/ProxyServices/BPEL_DeltioDhlwshsDapanwnWsProxy?SC
HEMA%2FDeltioDhlwsisDapanon%2Fschemas%2FDDD_Insert

5.

Δελτία Καταχώρισης Διορθώσεων (ΔΚΔ)
https://logon.ops.gr/soainfra/services/default/KataxwrhshDiorthwsewnWs/SOAPService?XSD=../Schemas/DKD_WS_xsd_v01.x
sd

6.

Ανάκληση Μεμονωμένων Πράξεων μιας Απόφασης Επιχειρηματικότητας
https://logon.ops.gr/soainfra/services/default/ApofashAnaklhshsWs/apofashanaklhshsws_client_ep?XSD=../Schemas/Apofash
Anaklhshs.xsd

7.

Δελτία Επιτόπιας Επαλήθευσης / Ελέγχου
https://logon.ops.gr/soainfra/services/default/DeltioElegxonWs/deltioelegxonws_client_ep?XSD=../Schemas/DeltioElegxonWs
.xsd

8.

Παρακολούθησης Συστάσεων

9.

https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/ParakolouthisiSystasewnWs!1.0*soa_4f956f89-57b5499f-81ea9ae997817539/parakolouthisisystasewnws_client_ep?XSD=../Schemas/ParakolouthisiSystasewn.xsdΔ
ελτία Δήλωσης Επίτευξης Δεικτών Πράξης (ΔΔΕΔΠ)

https://logon.ops.gr/soainfra/services/default/DeltioEpiteuxhsDeiktwnWs/deltioepiteuxhsdeiktwnws_client_ep?XSD=../Schemas/D
PD_WS.xsd

Τύποι Κωδικοποιημένων Στοιχείων (Datatypes)
Επιπλέον λεπτομέρειες για τα στοιχεία που είναι κωδικοποιημένα δίνονται και στους παρακάτω
συνδέσμους για κάποια από τα δελτία:
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1. Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=ws1420apdel&tabid=0
2. Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ)
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=ws1420tdy&tabid=0
3. Τεχνικά Δελτία Πράξης (ΤΔΠ)
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/TdpWs/TdpSOAP?XSD=../Schemas/datatypes.xsd
4. Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ)
http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?menuitemId=kodikespa1420&tabid=0

Αρχεία XML
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι Δικαιούχοι/ΦΔ διαμορφώνουν το αρχείο XML με τα απαραίτητα
στοιχεία καθοδηγούμενοι από το αντίστοιχο XSD. Ένα αρχείο XML, εφόσον στο μορφότυπο xsd παρέχεται
η δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλότητας Δελτίων, δύναται να περιέχει πολλά Δελτία ενός
συγκεκριμένου τύπου (π.χ. ΤΔΠ).
Στη συνέχεια, το αρχείο XML δύναται να ελεγχθεί όσον αφορά την πληρότητα και την ορθότητά του σε
σχέση με το αντίστοιχο XSD. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που οι Δικαιούχοι/ΦΔ
χρησιμοποιούν κάποια εξειδικευμένη εφαρμογή επεξεργασίας XML/XSD ή ενσωματώνουν το XSD σε
κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον, ο έλεγχος μπορεί να γίνει κατά τη στιγμή συμπλήρωσης του XML.

Διαδικασία Υποβολής Δελτίων με χρήση Αρχείων XML και WS
Στο παρακάτω σχήμα, περιγράφεται η διαδικασία υποβολής των δελτίων στο ΟΠΣ με τη χρήση αρχείων
XML και WS.
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Συμπλήρωση
Στοιχείων

Αρχείο XML

Αρχείο XSD

Έλεγχος
κωδικοποιημένων
στοιχείων

Αρχείο XSD
(daatatypes)

Validation

NAI

Κλήση WS

NAI

ΟΠΣ

Validation

Εικόνα 1 Διαδικασία Υποβολής Δελτίων στο ΟΠΣ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επικύρωση των ελέγχων ενός αρχείου XML έναντι του XSD δεν εγγυάται
πλήρως την ορθότητά του, καθώς εκτός από τους συντακτικούς ελέγχους που βασίζονται στο XSD
εφαρμόζονται και επιχειρησιακοί έλεγχοι με βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ. Το αρχείο θα ελεγχθεί ξανά τόσο
κατά την κλήση του WS όσο και πριν την εισαγωγή του και μόνο εάν είναι ορθό και πλήρες σύμφωνα με
την επιχειρησιακή λογική θα εισαχθεί στο ΟΠΣ. Σε όλες τις περιπτώσεις, το WS θα ενημερώσει το χρήστη
για τα αποτελέσματα της κλήσης του και επιπλέον σε περίπτωση επιτυχίας θα επιστραφεί και το μοναδικό
αναγνωριστικό κάθε δελτίου που υποβάλλεται.
Για την κλήση των WSs που παρέχει η ΕΥ ΟΠΣ, οι Δικαιούχοι/ΦΔ έχουν δύο δυνατότητες:
1. Ανάπτυξη application ή module το οποίο θα καλεί τα WS ή
2. Κλήση των WS με χρήση κάποιας client εφαρμογής π.χ. SOAP UI η λήψη, εγκατάσταση και χρήση
της οποίας περιγράφεται στο Παράρτημα.
Συνεπώς και με την προϋπόθεση ότι έχουν παράγει το αρχείο XML, οι Δικαιούχοι/ΦΔ δύναται να
τροφοδοτήσουν τα WSs με τα XML, χρησιμοποιώντας τις δύο παραπάνω δυνατότητες.
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Ασύγχρονη Επικοινωνία με WS
Η Ε.Υ.Ο.Π.Σ. στα πλαίσια ανάπτυξης υποστηρικτικών εργαλείων δίνει τη δυνατότητα στους Δικαιούχους
να υποβάλλουν τα Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων (Ωφελουμένων) σε πράξεις ΕΚΤ και τα Τεχνικά
Δελτία Υποέργων κάνοντας χρήση τεχνολογιών ασύγχρονης επικοινωνίας με WS.
Τα πλεονεκτήματα αυτής της υπηρεσίας είναι ότι η κλήση της μπορεί να γίνει χωρίς να απαιτείται ανοικτή
επικοινωνία δηλαδή σύγχρονη αναμονή από τον client. Ταυτόχρονα βοηθάει στην αποφόρτιση του ΟΠΣ
και περιορίζει τις χρονοβόρες διαδικασίες που μπορεί να συμβούν κατά την μαζική υποβολή δελτίων.
Επιπλέον, υπάρχει απλοποιημένη διαχείριση ασύγχρονης επικοινωνίας χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη
τεχνογνωσία σε τεχνολογίες ασύγχρονης εκτέλεσης διαδικασιών.
Η Υπηρεσία εκτελείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η κλήση από τον client των WS σύμφωνα
με τις παραπάνω οδηγίες και λαμβάνεται ως απάντηση από τον server του ΟΠΣ ένας κωδικός αναφοράς
(RequestId) της υποβολής των δελτίων (βλ. υπόδειγμα απάντησης παρακάτω).
Σε μετέπειτα χρόνο γίνεται κλήση από τον client αποστέλλοντας τον κωδικό (RequestId) που έχει λάβει ο
χρήστης στο προηγούμενο βήμα. Στην περίπτωση που ο server έχει επεξεργαστεί το αίτημα του χρήστη,
το αποτέλεσμα αυτού εμφανίζεται όπως ακριβώς και στις σύγχρονες κλήσεις σε αντίθετη περίπτωση
εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα και θα πρέπει να γίνει, σε μεταγενέστερο χρόνο, εκ νέου η κλήση της
υπηρεσίας με επανάληψη της αποστολής του κωδικού.
Οι διευθύνσεις των WSDL για το περιβάλλον παραγωγής (production) με τις προδιαγραφές των
υπηρεσιών είναι οι παρακάτω:
Πρώτο Στάδιο
1. Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
https://logon.ops.gr/ApografikoDeltio/ProxyServices/SymWsAsyncProxy?wsdl
2. Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ)
https://logon.ops.gr/TexnikoDeltioYpoergou/ProxyServices/TdyWsAsyncProxy?wsdl
Δεύτερο Στάδιο
1. Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
https://logon.ops.gr/ApografikoDeltio/ProxyServices/GetApografikoDeltioResponseProxy?wsdl
2. Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ)
https://logon.ops.gr/SBUtility/GetDeltiaAsyncResponseProxyService?wsdl
Οι αντίστοιχες διευθύνσεις των WSDL για το περιβάλλον δοκιμών (test) είναι:
Πρώτο Στάδιο
1. Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
http://cert.ops.gr:7777/ApografikoDeltio/ProxyServices/SymWsAsyncProxy?wsdl
2. Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ)
http://cert.ops.gr:7777/TexnikoDeltioYpoergou/ProxyServices/TdyWsAsyncProxy?wsdl
Δεύτερο Στάδιο
1. Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) σε Πράξεις ΕΚΤ
Έκδοση 2.0
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http://cert.ops.gr:7777/ApografikoDeltio/ProxyServices/GetApografikoDeltioResponseProxy?wsdl
2. Τεχνικά Δελτία Υποέργων (ΤΔΥ)
http://cert.ops.gr:7777/SBUtility/GetDeltiaAsyncResponseProxyService?wsdl
Στο Παράρτημα δίνονται υποδείγματα κλήσης των παραπάνω υπηρεσιών.

Υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων από το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΣ
Η Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω Web Services,
των δεδομένων:
1. των Προσκλήσεων των έργων
2. των Αποφάσεων Ένταξης των έργων

1. Υπηρεσία Ανάκτησης των Προσκλήσεων
Η υπηρεσία είναι τύπου REST και επιστρέφει τα δεδομένα για την πρόσκληση που είναι σε ισχύ
σύμφωνα με το AA Πρόσκλησης που θα ζητηθεί:



Η διεύθυνση για το περιβάλλον παραγωγής (production) είναι:
https://logon.ops.gr/services/prosklhseis/{AA}
Η διεύθυνση για το περιβάλλον δοκιμών (test) είναι:
http://cert.ops.gr:7777/services/prosklhseis/{AA}

όπου το {ΑΑ} πρέπει να αντικατασταθεί από το ΑΑ Πρόσκλησης που αναζητείται
Το WADL είναι το
<?xml version = '1.0' encoding = 'UTF-8'?>
<application
xmlns:soa="http://www.oracle.com/soa/rest"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02">
<doc title="ExternaErgoramaService">External Ergorma Rest Services</doc>
<resources>
<resource path="/prosklhseis/{aa}">
<method name="GET" >
<doc title="GET Get">Ανάκτηση της πρόσκλησης με ΑΑ. Επιστρέφεται πάντα η τελευταία έκδοση</doc>
<request>
<param name="aa" style="template" type="xsd:string"/>
</request>
<response status="200">
<representation mediaType="application/json"/>
</response>
<response status="500">
<representation mediaType="application/json"/>
</response>
</method>
</resource>
</resources>
</application>
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Η κλήση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome κλπ) καθώς και μέσω οποιουδήποτε εργαλείου κλήσης υπηρεσίας REST όπως το
SOAPUI. Οδηγίες κλήσης της υπηρεσίας και με τους δύο τρόπους αναφέρονται στο Παράρτημα.

2. Υπηρεσία Ανάκτησης των Αποφάσεων Ένταξης
Η υπηρεσία είναι τύπου SOAP και επιστρέφει τα δεδομένα για μια απόφαση ένταξης σύμφωνα με το ID
της Απόφασης που θα ζητηθεί.



Η διεύθυνση για το περιβάλλον παραγωγής (production) είναι:
https://logon.ops.gr/soa-infra/services/default/ApofashWs/SOAPService?WSDL
Η διεύθυνση για το περιβάλλον δοκιμών (test) είναι:
http://cert.ops.gr:7777/soa-infra/services/default/ApofashWs/SOAPService?WSDL

οι χρήστες, όπως έχει αναφερθεί, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία είτε α) θα αναπτύξουν
application ή module το οποίο θα καλεί το WS είτε β) θα καλέσουν την υπηρεσία κάνοντας χρήση κάποιας
client εφαρμογής π.χ. SOAP UI (Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής δίνεται στο Παράρτημα
του παρόντος οδηγού). Επιπλέον, η υπηρεσία χρειάζεται αυθεντικοποίηση (authentication) κάνοντας
χρήση του ονόματος χρήστη (Username) και του συνθηματικού (Password) που χρησιμοποιείτε στο
Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΣ.
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Παράρτημα
1. Κλήση WS με τη χρήση ειδικής εφαρμογής
Με σκοπό την καλύτερη αποτύπωση της διαδικασίας χρήσης των WSs, παρέχεται ένα παράδειγμα χρήσης
μιας εξειδικευμένης εφαρμογής (SoapUI) για την υποβολή ενός XML αρχείου που έχουμε ήδη
δημιουργήσει είτε για την ανάκτηση δεδομένων από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ σε ηλεκτρονική μορφή. Η εφαρμογή
SoapUI αποτελεί μια εφαρμογή ΕΛ/ΛΑΚ η οποία επιτρέπει την κλήση SOAP Web Services.

2. Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής SoapUI
Χρησιμοποιώντας το φυλλομετρητή και μεταβαίνοντας στη σελίδα https://www.soapui.org/ επιλέγετε το
κουμπί “Open Source”, το οποίο σας μεταφέρει στη σελίδα των λήψεων.

Εικόνα 2 Σελίδα SoapUI

Στη σελίδα αυτή από τις διάφορες επιλογές που υπάρχουν για λήψη του εργαλείου SoapUI, επιλέγετε το
“Download SoapUI Open Source” για την έκδοση “SoapUI OpenSource”, όπως φαίνεται στην εικόνα που
ακολουθεί4.

4

Κάτω από το επιλεγέν εικονίδιο υπάρχει η επιλογή “Alternate Platforms” για να επιλέξετε την κατάλληλη
εγκατάσταση του λογισμικού σύμφωνα με λειτουργικό που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
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Εικόνα 3 Μεταφόρτωση SoapUI

Πατώντας το κουμπί, σύμφωνα με τον φυλλομετρητή και τις ρυθμίσεις του Η/Υ, ξεκινάει αμέσως η λήψη
του installer, ή εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου για να επιλεγεί ο φάκελος εργασίας στον οποίο
επιθυμούμε να αποθηκευτεί.
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Αφού ολοκληρωθεί η λήψη, χρειάζεται να γίνει εκκίνηση της διαδικασίας εγκατάστασης της εφαρμογής,
κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο που «κατέβηκε» στο προηγούμενο βήμα.

Εικόνα 4 Εκκίνηση Εγκατάστασης

Στο παράθυρο που εμφανίζεται και φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα, επιλέγετε το κουμπί “Next”.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο φάκελος στον οποίο θα εγκατασταθεί η εφαρμογή και επιλέγετε “Next”.
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Εικόνα 5 Επιλογή Φακέλου Εγκατάστασης

Στην επόμενη οθόνη από - επιλέγετε το “HermesJMS”, καθώς δε θα χρησιμοποιηθεί. Προαιρετικά μπορούν
να μείνουν επιλεγμένα προς εγκατάσταση τα Tutorials του SoapUI. Τέλος, επιλέγετε “Next”.
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Εικόνα 6 Ρύθμιση Πακέτων Εγκατάστασης

Αν έχει επιλεγεί να εγκατασταθούν τα tutorials στην προηγούμενη οθόνη, στην οθόνη αυτή δηλώνετε σε
ποιο φάκελο θα εγκατασταθούν. Όπως φαίνεται και από τη φράση που βρίσκεται σε κόκκινο πλαίσιο, θα
πρέπει στο φάκελο που θα επιλεγεί να έχετε δικαίωμα εγγραφής. Στη συνέχεια επιλέγετε “Next”.

Εικόνα 7 Επιλογή Φακέλου για τα tutorials

Στις επόμενες δύο οθόνες επιλέγετε “Next”.
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Εικόνα 8 Δημιουργία Συντομεύσεων

Εικόνα 9 Δημιουργία Συντόμευσης στην Επιφάνεια Εργασίας
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Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, από-επιλέγετε το “View the release notes”, αφήνετε επιλεγμένο το
“Run SoapUI 5.5.0” και επιλέγετε “Finish”.

Εικόνα 10 Ολοκλήρωση Εγκατάστασης

3. Εκκίνηση της εφαρμογής SoapUI
Μόλις ξεκινήσει το SoapUI, εμφανίζεται το παράθυρο που ακολουθεί, στο οποίο επιλέγετε “No”.

Εικόνα 11 Επιλογή αποστολής feedback

Στη συνέχεια ανοίγει η εφαρμογή και εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο ζητείται να εισάγετε ένα
email, προκειμένου να λαμβάνετε νέα για το SoapUI. Επιλέγετε “Skip”, και στη συνέχεια εμφανίζεται ένα
παράθυρο των Windows, το οποίο ενημερώνει για αλλαγή ρυθμίσεων στο Firewall των Windows που
είναι αναγκαία. Αφήνετε επιλεγμένο το “Domain networks, such as a workplace network” και επιλέγετε
“Allow access”.
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Εικόνα 12 Εγγραφή σε ενημερώσεις

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση της εφαρμογής SoapUI.

4. Δημιουργία νέου SOAP Project
Επιλέγοντας File -> New SOAP Project, εμφανίζεται το παράθυρο δημιουργίας νέου SOAP project.
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Εικόνα 13 Νέο Project

Εισάγετε ένα όνομα, όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί, και επιλέγετε “OK”.

Εικόνα 14 Εισαγωγή Ονόματος

Κατόπιν, στη δεντρική δομή των projects που υπάρχει στο αριστερό μέρος της εφαρμογής εμφανίζεται το
project που μόλις δημιουργήθηκε.

Κάνοντας δεξί κλικ στο όνομα του project και επιλέγοντας “Add WSDL”, εμφανίζεται ένα παράθυρο στο
οποίο μπορεί να γίνει εισαγωγή ενός WSDL αρχείου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ή το URL
ενός WSDL αρχείου. Παρακάτω παρουσιάζεται η δεύτερη επιλογή, προκειμένου να εισαχθούν στο project
τα WSDL αρχεία που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΠΣ.

Έκδοση 2.0

Σελ. 20

Οδηγός χρήσης Web Services για την υποβολή Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΟΠΣ

5. Εισαγωγή αρχείων WSDL στο SoapUI
Εισάγετε τη διεύθυνση του αρχείου (ανάλογα με την κλήση της υπηρεσίας που ενδιαφέρει) από την
ενότητα Περιγραφή Web Services και επιστρέφοντας στην εφαρμογή SoapUI, γίνεται επικόλληση της
διεύθυνσης. Κατόπιν, επιλέγετε το «ΟΚ».

Εικόνα 15 Διεύθυνση και περιεχόμενο WSDL

Εικόνα 16 Επικόλληση διεύθυνσης WSDL
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Πλέον στη δεντρική δομή στα αριστερά της εφαρμογής εμφανίζεται η μέθοδος που υποστηρίζεται για την
υπηρεσία αυτή:
Υποβολή Στοιχείων Δελτίων Ωφελουμένων συμπεριλαμβανομένων των Στοιχείων Ωφελούμενου
για κάθε Δελτίο (eisagwghOfelWithDeltiaOfel)

Εικόνα 17 Υποστηριζόμενες Μέθοδοι WS

Η ίδια ακριβώς διαδικασία (προσθήκη νέου WSDL αρχείου στο SoapUI, επικόλληση συνδέσμου από ΟΠΣ)
ακολουθείτε και για τις άλλες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο ΟΠΣ (ΤΔΥ, ΤΔΠ, ΔΔΔ κλπ.).
Τελικά, η δεντρική δομή των projects έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Όπως
φαίνεται, κάτω από κάθε μέθοδο έχει δημιουργηθεί και ένα άδειο request. Στο request αυτό θα πρέπει να
προστεθεί το περιεχόμενο του εκάστοτε xml αρχείου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βασική προϋπόθεση για να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται
είναι να έχει δημιουργηθεί ένα ορθό xml αρχείο. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού θα επικολληθεί στο
request.
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Εικόνα 18 Project και με τα 9 WS
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6. Δημιουργία Request
Κάνοντας διπλό κλικ σε οποιοδήποτε από τα requests που έχουν δημιουργηθεί, ανοίγει ένα παράθυρο
στο οποίο εισάγετε το xml καθώς και τα στοιχεία για αυθεντικοποίηση του request. Παρακάτω
ακολουθούν δύο παραδείγματα requests που έχουν δημιουργηθεί α) για τη μέθοδο «Υποβολή
Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων)» όπου η αυθεντικοποίηση γίνεται στο header του
request και β) για τη μέθοδο «Εισαγωγή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών» όπου απαιτείται αυθεντικοποίηση
του request μέσω του Authentication του SoapUI.

α) Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελουμένων)

Εικόνα 19 Δημιουργία Request

Στο request υπάρχει ο ακόλουθος xml κώδικας:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:det="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/symmetex/details">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<det:eisagwghOfelWithDeltiaOfel>
<!--Optional:-->
<det:XmlRequest>?</det:XmlRequest>
</det:eisagwghOfelWithDeltiaOfel>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Χρειάζεται να τροποποιηθεί ο παραπάνω κώδικας ώστε να διαμορφωθεί όπως φαίνεται στη συνέχεια:
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<soapenv:Envelope xmlns:det="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/symmetex/details"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<wsse:Security
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-1">
<wsse:Username>*****</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">*****</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<det:eisagwghOfelWithDeltiaOfel>
<det:XmlRequest xmlns="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/symmetex/details">
<![CDATA[
***XML***
]]>
</det:XmlRequest>
</det:eisagwghOfelWithDeltiaOfel>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Εικόνα 22 Διαμόρφωση Request

Στη συνέχεια συμπληρώνετε στο security του request τα στοιχεία αυθεντικοποίησης. Ως username και ως
password τίθενται τα αντίστοιχα credentials που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του ΟΠΣ. Για την
απόκτηση username και password πληροφορίες υπάρχουν εδώ. Κατόπιν συμπληρώνετε το λεκτικό
***XML*** με το περιεχόμενο του xml που έχει δημιουργηθεί.
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Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Πατώντας “Submit” (το
κουμπί που δείχνει το βέλος), εκτελείται το request.

Εικόνα 23 Εκτέλεση Κλήσης

Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται το response που λαμβάνετε. Σε περίπτωση επιτυχίας θα δείτε τον
αριθμό (ή τους αριθμούς) του/των δελτίου/ων που υποβλήθηκε/καν, ενώ σε περίπτωση σφάλματος, στο
πεδίο <errorDescr /> δίνονται πληροφορίες για το σφάλμα που προέκυψε.
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Εικόνα 20 Παράδειγμα Επιτυχούς Απάντηση Κλήσης WS

Εικόνα 25 Παράδειγμα Κλήσης μη επιτυχούς WS
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Υπόδειγμα XML αρχείου για υποβολή Απογραφικού Δελτίου Συμμετέχοντα
<soapenv:Envelope xmlns:det="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/symmetex/details"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Header>
<wsse:Security
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecuritysecext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-1">
<wsse:Username>Username_OPS</wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-usernametoken-profile-1.0#PasswordText">OPS_password</wsse:Password>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<det:eisagwghOfelWithDeltiaOfel>
<det:XmlRequest xmlns="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/symmetex/details"> <![CDATA[
<SYM xmlns="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/symmetex/details">
<KPS5_OFELOYMENOI>
<AFM>XXXXXXXX</AFM>
<AMKA>XXXXXXXXXXX</AMKA>
<DATE_GENNHSHS>XXXX-XX-SS</DATE_GENNHSHS>
<FYLLO_VALUE>5301</FYLLO_VALUE>
<ID_ALLO>XXXXXXX</ID_ALLO>
<OFEL_DIEYTHYNSH>ΑΣΔ΄ΦΚΑΣΞΦΆ</OFEL_DIEYTHYNSH>
<OFEL_TK>ΧΧΧΧΧ</OFEL_TK>
<OFEL_ONOMATEPONYMO>ΣΔΦΑΣΔΦΑΣΔΦΑΦ</OFEL_ONOMATEPONYMO>
<OFEL_TEL>XXXXXXXXXX</OFEL_TEL>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
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<KPS5_DELTIO_OFELOYMENOI>
<EISODOS_FLAG>1</EISODOS_FLAG>
<KODIKOS_MIS>5000000</KODIKOS_MIS>
<KODIKOS_YPOERGOY>1</KODIKOS_YPOERGOY>
<ID_OFEL_DIKAIOYXOY>XXXXXX</ID_OFEL_DIKAIOYXOY>
<ID_GEO_DHMOS>XX</ID_GEO_DHMOS>
<DATE_DELTIOY>XXXX-XX-XX</DATE_DELTIOY>
<OFEL_TK>XXXXX</OFEL_TK>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_OFELOYMENOI>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>6</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>20</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5321</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>21</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5321</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>65</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
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<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>25</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5321</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>30</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5321</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>38</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>39</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>40</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
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<ID_MICRODATA>41</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>62</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>45</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>46</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>47</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>48</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
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</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>49</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>50</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
</KPS5_OFELOYMENOI>
</SYM>]]></det:XmlRequest>
</det:eisagwghOfelWithDeltiaOfel>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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β) Εισαγωγή Δελτίων Δήλωσης Δαπανών

Εικόνα 26 Δημιουργία Request

Στο request υπάρχει ο ακόλουθος xml κώδικας:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ddd="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/ddd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ddd:eisagwghDeltiwnDhlwshsDapanwn>
<!--Optional:-->
<ddd:XmlRequest>?</ddd:XmlRequest>
</ddd:eisagwghDeltiwnDhlwshsDapanwn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Ο κώδικας πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να διαμορφωθεί όπως φαίνεται στη συνέχεια:
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ddd="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/ddd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ddd:eisagwghDeltiwnDhlwshsDapanwn>
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<ddd:XmlRequest>
<![CDATA[
***XML***
]]>

</ddd:XmlRequest>
</ddd:eisagwghDeltiwnDhlwshsDapanwn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Στη συνέχεια αντικαθιστούμε το λεκτικό ***XML*** με το περιεχόμενο του xml που έχουμε
δημιουργήσει.
Τέλος, επιλέγετε το “Auth”, στο κάτω μέρος της σελίδας, προκειμένου να προσθέσετε το username και το
password που χρειάζεται για την αυθεντικοποίηση του request.

Εικόνα 27 Ρύθμιση Αυθεντικοποίησης

Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγετε “Add New Authorization…” με τύπο “Basic” και στη συνέχεια το
“OK”.
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Εικόνα 28 Προσθήκη Βασικής Αυθεντικοποίησης
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Εικόνα 29 Προσθήκη Στοιχείων Λογαριασμού

Ως Username και ως password θέτονται τα αντίστοιχα credentials που δίνονται από το ΟΠΣ. Για την
απόκτηση Username και Password δίνονται πληροφορίες εδώ.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί. Πατώντας “Submit” (το
κουμπί που δείχνει το βέλος), εκτελείται το request
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.

Εικόνα 30 Εκτέλεση Κλήσης

Στο δεξί μέρος της οθόνης εμφανίζεται το response που λαμβάνετε. Σε περίπτωση επιτυχίας εμφανίζεται ο
αριθμός ή οι αριθμοί που πήρε/αν το/τα δελτίο/α που υποβλήθηκε/καν, ενώ σε περίπτωση σφάλματος,
στο πεδίο <errorDescr /> εμφανίζονται πληροφορίες για το σφάλμα που προέκυψε.

Εικόνα 31 Απάντηση Κλήσης WS
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Υπόδειγμα XML αρχείου για υποβολή ΔΔΔ
Στη συνέχεια παραθέτουμε ένα δείγμα ενός xml αρχείου για την υποβολή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών.
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ddd="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/ddd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<ddd:eisagwghDeltiwnDhlwshsDapanwn>
<ddd:XmlRequest><![CDATA[<DDD xmlns="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/ddd">
<USERNAME>Username_OPS</USERNAME>
<LANG>GR</LANG>

<KPS5_MHNIAIA_YPOERGOY>

<KODIKOS_MIS>500000</KODIKOS_MIS>
<AA_YPOERGOY>1</AA_YPOERGOY>
<ETOS>2017</ETOS>
<MHNAS>1</MHNAS>
<ONOMATEPONYMO_SYNTAKSANTA></ONOMATEPONYMO_SYNTAKSANTA>
<KATASTASH_DELTIOY>300</KATASTASH_DELTIOY>
<PARATHRHSEIS />
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
<KPS5_PARASTATIKA>
<FLAG_KATHG_PARASTATIKOY>1</FLAG_KATHG_PARASTATIKOY>
<AFM_EKDOTH>000000000</AFM_EKDOTH>
<EIDOS_PARASTATIKOY>60101</EIDOS_PARASTATIKOY>
<ARITHMOS_PARASTATIKOY>1</ARITHMOS_PARASTATIKOY>
<DATE_PARASTATIKOY>2017-01-01</DATE_PARASTATIKOY>
<POSO_KATHARO>1000.00</POSO_KATHARO>
<POSO_FPA>0</POSO_FPA>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_PARASTATIKA>
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<KPS5_PLHROMES_PARASTATIKA>
<EIDOS_PARASTATIKOY_FOREA>60202</EIDOS_PARASTATIKOY_FOREA>
<ARITHMOS_PARASTATIKOY_FOREA>000000</ARITHMOS_PARASTATIKOY_FOREA>
<KODIKOS_FOREA_DIK>10000</KODIKOS_FOREA_DIK>
<AFM_EKDOTH_ANAD>00000000</AFM_EKDOTH_ANAD>
<EIDOS_PARASTATIKOY_ANADOXOY>60101</EIDOS_PARASTATIKOY_ANADOXOY>
<ARITHMOS_PARASTATIKOY_ANADOXOY>1</ARITHMOS_PARASTATIKOY_ANADOXOY>
<ID_KATHGORIA_DAPANHS>1</ID_KATHGORIA_DAPANHS>
<POSO_DHLOSHS>1000.00</POSO_DHLOSHS>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_PLHROMES_PARASTATIKA>
<KPS5_MHNIAIA_DIAKRITA>
<AA_DIAKRITOY>1</AA_DIAKRITOY>
<PERIGRAFH_ENERGEION></PERIGRAFH_ENERGEION>
<PARADOTEA_YPOERGOY></PARADOTEA_YPOERGOY>
<EGGRAFA />
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_MHNIAIA_DIAKRITA>
</KPS5_MHNIAIA_YPOERGOY>
</DDD>]]></ddd:XmlRequest>
</ddd:eisagwghDeltiwnDhlwshsDapanwn>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Έκδοση 2.0

Σελ. 39

Οδηγός χρήσης Web Services για την υποβολή Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΟΠΣ

7. Χρήση υπηρεσιών ασύγχρονης επικοινωνίας
α) Υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων) κάνοντας χρήση
υπηρεσιών ασύγχρονης επικοινωνίας
Υπόδειγμα request για την υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων (Ωφελούμενων)
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:det="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/symmetex/details">
<soapenv:Header>
<wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-E8EF93132B23D4E2F515441026624831">
<wsse:Username>Username_OPS </wsse:Username>
<wsse:Password
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-tokenprofile-1.0#PasswordText">OPS_password</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-messagesecurity-1.0#Base64Binary">fgkB4Bhq8YxRaHnYsDB79A==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2018-12-06T13:24:22.479Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<det:SymWsAsyncRequest>
<det:username> Username_OPS </det:username>
<det:eisagwghOfelWithDeltiaOfel>
<!--Optional:-->
<det:XmlRequest>
<![CDATA[
<SYM xmlns="http://www.ops.gr/docs/ws/ret_ops/symmetex/details">
<KPS5_OFELOYMENOI>
<AFM>123456789</AFM>
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<AMKA>01010101234</AMKA>
<DATE_GENNHSHS>2001-01-01</DATE_GENNHSHS>
<FYLLO_VALUE>5302</FYLLO_VALUE>
<OFEL_DIEYTHYNSH> ΑΘΗΝΑ</OFEL_DIEYTHYNSH>
<OFEL_ONOMATEPONYMO>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ</OFEL_ONOMATEPONYMO>
<OFEL_TEL>6912345678</OFEL_TEL>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
<KPS5_DELTIO_OFELOYMENOI>
<EISODOS_FLAG>1</EISODOS_FLAG>
<KODIKOS_MIS>5000000</KODIKOS_MIS>
<ID_GEO_DHMOS>55</ID_GEO_DHMOS>
<DATE_DELTIOY>2018-05-15</DATE_DELTIOY>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_OFELOYMENOI>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>6</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5321</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>17</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5321</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>57</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
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</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>34</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5321</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>38</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>39</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>40</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>41</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>62</ID_MICRODATA>
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<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>45</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>49</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<KPS5_DELTIO_MICRODATA>
<ID_MICRODATA>50</ID_MICRODATA>
<APANTHSH_VALUE>5322</APANTHSH_VALUE>
<ST_FLAG>1</ST_FLAG>
</KPS5_DELTIO_MICRODATA>
</KPS5_OFELOYMENOI>
</SYM>
]]>
</det:XmlRequest>
</det:eisagwghOfelWithDeltiaOfel>
</det:SymWsAsyncRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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Υπόδειγμα XML αρχείου απάντησης (response) κατά την υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων
(Ωφελούμενων)
Σε περίπτωση επιτυχίας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:
<soapenv:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<soapenv:Body>
<ns1:TdyWsAsyncResponse xmlns:ns1="urn:TdyWsProxy">
<ns1:ResponseCode>0</ns1:ResponseCode>
<ns1:ResponseMsg>Success</ns1:ResponseMsg>
<ns1:RequestId>15</ns1:RequestId>
</ns1:TdyWsAsyncResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Υπόδειγμα XML αρχείου για υποβολή κωδικού (RequestId) και λήψη τελικής απάντησης
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:GetApografikoDeltioResponse">
<soapenv:Header>
<wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameTokenE8EF93132B23D4E2F515441026624831">
<wsse:Username>Username_OPS</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">OPS_password</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security1.0#Base64Binary">fgkB4Bhq8YxRaHnYsDB79A==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2018-12-06T13:24:22.479Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
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</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<urn:RequestGetApografikoDeltioResponse>
<urn:username> Username_OPS </urn:username>
<urn:requestId>15</urn:requestId>
</urn:RequestGetApografikoDeltioResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

β) Υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ) με χρήση υπηρεσιών ασύγχρονης
επικοινωνίας
Υπόδειγμα XML αρχείου για την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων (ΤΔΥ)
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:esp="http://www.espaTdy.gr">
<soapenv:Header>
<wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-E8EF93132B23D4E2F515441026624831">
<wsse:Username> Username_OPS </wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-tokenprofile-1.0#PasswordText">OPS_password</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-messagesecurity-1.0#Base64Binary">fgkB4Bhq8YxRaHnYsDB79A==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2018-12-06T13:24:22.479Z</wsu:Created>
</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<esp:TDY xmlns="http://www.espaTdy.gr">
<esp:USERNAME> Username_OPS </esp:USERNAME>
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<esp:PASSWORD>OPS_password</esp:PASSWORD>
<esp:LANG>GR</esp:LANG>
<esp:KPS5_YPOERGA>
<esp:KODIKOS_MIS>5000000</esp:KODIKOS_MIS>
<esp:AA_YPOERGOY>1</esp:AA_YPOERGOY>
<esp:AA_TDY>1</esp:AA_TDY>
<esp:AA_YPOEKDOSH>0</esp:AA_YPOEKDOSH>
<esp:TYPOS_TDY>5651</esp:TYPOS_TDY>
<esp:KATASTASH_DELTIOY>300</esp:KATASTASH_DELTIOY>
<esp:TITLOS_YPOERGOY>ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ</esp:TITLOS_YPOERGOY>
<esp:KATHGORIA_EKDOSHS>5661</esp:KATHGORIA_EKDOSHS>
<esp:TEXNIKH_PERIGRAFH>ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ</esp:TEXNIKH_PERIGRAFH>
<esp:DATE_EPILEKSIMOTHTAS>01-09-2018</esp:DATE_EPILEKSIMOTHTAS>
<esp:DATE_ANALHPSHS>01-09-2018</esp:DATE_ANALHPSHS>
<esp:DATE_LHKSHS>31-07-2019</esp:DATE_LHKSHS>
<esp:EIDOS_ANATHESHS>58941</esp:EIDOS_ANATHESHS>
<esp:PERIGRAFH_EPIVLEPOYSAS>ΑΣΔΦΑΣΦΑΣΔΦΑ </esp:PERIGRAFH_EPIVLEPOYSAS>
<esp:ONOMA_YPEYTHINOY/>
<esp:THESH_YPEYTHINOY/>
<esp:DIEYTHYNSH_YPEYTHINOY/>
<esp:THL_YPEYTHINOY/>
<esp:EMAIL_YPEYTHINOY/>
<esp:PERIGRAFH_OIKONOMIKHS>ΑΔΣΦΑΣΔΦΑΦΔΑ </esp:PERIGRAFH_OIKONOMIKHS>
<esp:ONOMA_YPEYTHINOY_OIK/>
<esp:THESH_YPEYTHINOY_OIK/>
<esp:DIEYTHYNSH_YPEYTHINOY_OIK/>
<esp:THL_YPEYTHINOY_OIK/>
<esp:EMAIL_YPEYTHINOY_OIK/>
Έκδοση 2.0

Σελ. 46

Οδηγός χρήσης Web Services για την υποβολή Δελτίων ΕΣΠΑ 2014-2020 στο ΟΠΣ

<esp:POSO_IDIOT>0</esp:POSO_IDIOT>
<esp:POSO_MH_ENISXYOMENH>0</esp:POSO_MH_ENISXYOMENH>
<esp:KPS5_YPOE_ANADOXOI>
<esp:AFM>012345678</esp:AFM>
<esp:EPONYMIA>ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</esp:EPONYMIA>
<esp:ROLOS_ANADOXOU>5671</esp:ROLOS_ANADOXOU>
<esp:ENERGOS_ANADOXOS>1</esp:ENERGOS_ANADOXOS>
<esp:POSO_DD>100000.12</esp:POSO_DD>
<esp:XENO_AFM>0</esp:XENO_AFM>
<esp:KODIKOS_DOY>5321</esp:KODIKOS_DOY>
<esp:PROSOPO>1</esp:PROSOPO>
<esp:DIEYTHYNSH>ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 23</esp:DIEYTHYNSH>
<esp:TK>12345</esp:TK>
<esp:POLH>ΑΘΗΝΑ</esp:POLH>
</esp:KPS5_YPOE_ANADOXOI>
<esp:KPS5_YPOE_ANADOXOI>
<esp:AFM>012345678</esp:AFM>
<esp:EPONYMIA>Α΄ΔΣΦΚΞΑΣ΄ΛΦΞΑΣΔΛΦΞΆ</esp:EPONYMIA>
<esp:ROLOS_ANADOXOU>5671</esp:ROLOS_ANADOXOU>
<esp:ENERGOS_ANADOXOS>1</esp:ENERGOS_ANADOXOS>
<esp:POSO_DD>21375</esp:POSO_DD>
<esp:XENO_AFM>0</esp:XENO_AFM>
<esp:KODIKOS_DOY>5211</esp:KODIKOS_DOY>
<esp:PROSOPO>1</esp:PROSOPO>
<esp:DIEYTHYNSH>ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΩΝ 33</esp:DIEYTHYNSH>
<esp:TK>12345</esp:TK>
<esp:POLH>Αλεξανδρούπολη</esp:POLH>
</esp:KPS5_YPOE_ANADOXOI>
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<esp:KPS5_YPOE_DIAKRITA>
<esp:AA_DIAKRITOY>1</esp:AA_DIAKRITOY>
<esp:ONOMA_DIAKRITOY>ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ</esp:ONOMA_DIAKRITOY>

ΦΥΛΑΞΗΣ

<esp:PARADOTEA_FAPE>26196.00
ΠΑΙΔΙΩΝ</esp:PARADOTEA_FAPE>

ΦΥΛΑΞΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ

<esp:PROYPOLOGISMOS>4883346.59</esp:PROYPOLOGISMOS>
<esp:PROYPOLOGISMOS_EPIL>4883346.59</esp:PROYPOLOGISMOS_EPIL>
<esp:DATE_START>01-09-2018</esp:DATE_START>
<esp:DATE_MILESTONE>31-07-2019</esp:DATE_MILESTONE>
</esp:KPS5_YPOE_DIAKRITA>
<esp:KPS5_YPOE_EPILEKSIMES>
<esp:ID_KATHGORIA_DAPANHS>1</esp:ID_KATHGORIA_DAPANHS>
<esp:POSO_DD_NOFPA>4883346.59</esp:POSO_DD_NOFPA>
<esp:POSO_DD_EPIL>4883346.59</esp:POSO_DD_EPIL>
<esp:POSO_FPA_DD>0</esp:POSO_FPA_DD>
<esp:POSO_FPA_EPILEKSIMH_DD>0</esp:POSO_FPA_EPILEKSIMH_DD>
<esp:AITIOLOGHSH_MH_EPILEKSIMOTHTAS>Εθνικοί
Πόροι</esp:AITIOLOGHSH_MH_EPILEKSIMOTHTAS>
</esp:KPS5_YPOE_EPILEKSIMES>
<esp:KPS5_YPOE_KATANOMH>
<esp:ETOS>2018</esp:ETOS>
<esp:POSO_DD_A>1953338.63</esp:POSO_DD_A>
<esp:POSO_DD_EPIL_A>1953338.63</esp:POSO_DD_EPIL_A>
</esp:KPS5_YPOE_KATANOMH>
<esp:KPS5_YPOE_KATANOMH>
<esp:ETOS>2019</esp:ETOS>
<esp:POSO_DD_A>2930007.96</esp:POSO_DD_A>
<esp:POSO_DD_EPIL_A>2930007.96</esp:POSO_DD_EPIL_A>
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</esp:KPS5_YPOE_KATANOMH>
</esp:KPS5_YPOERGA>
</esp:TDY>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Υπόδειγμα XML αρχείου απάντησης για υποβολή Τεχνικών Δελτίων Υποέργων
<soapenv:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<env:Header/>
<soapenv:Body>
<ns1:TdyWsAsyncResponse xmlns:ns1="urn:TdyWsProxy">
<ns1:ResponseCode>0</ns1:ResponseCode>
<ns1:ResponseMsg>Success</ns1:ResponseMsg>
<ns1:RequestId>578</ns1:RequestId>
</ns1:TdyWsAsyncResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
Υπόδειγμα XML αρχείου για υποβολή κωδικού (RequestId) και λήψη τελικής απάντησης
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:get="http://www.ops.gr/GetDeltiaAsyncResponse/">
<soapenv:Header>
<wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">
<wsse:UsernameToken wsu:Id="UsernameToken-E8EF93132B23D4E2F515441026624831">
<wsse:Username> Username_OPS</wsse:Username>
<wsse:Password Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-tokenprofile-1.0#PasswordText">OPS_password</wsse:Password>
<wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-messagesecurity-1.0#Base64Binary">fgkB4Bhq8YxRaHnYsDB79A==</wsse:Nonce>
<wsu:Created>2018-12-06T13:24:22.479Z</wsu:Created>
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</wsse:UsernameToken>
</wsse:Security>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<get:GetDeltiaAsyncResponseRequest>
<get:username> OPS_password </get:username>
<get:requestId>578</get:requestId>
</get:GetDeltiaAsyncResponseRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

8. Οδηγίες χρήσης της Υπηρεσίας Ανάκτησης των Προσκλήσεων των
έργων
α) Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας με τη χρήση φυλλομετρητή
Στην αρχή εισάγετε η διεύθυνση κλήσης της υπηρεσίας για τον ΑΑ της πρόσκλησης που ζητείται,
σύμφωνα με το περιβάλλον που έχει επιλεγεί (παραγωγικό ή δοκιμαστικό), όπως βλέπετε στην παρακάτω
εικόνα:
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Εικόνα 32 Εισαγωγή διεύθυνσης

Πατώντας το enter εμφανίζεται παράθυρο όπου ζητείται ο κωδικός χρήστη και το συνθηματικό του
χρήστη της εφαρμογής ΟΠΣ (βλ. παρακάτω εικόνα).
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Εικόνα 33 Αυθεντικοποίηση

Στη συνέχεια πατώντας το ΟΚ η υπηρεσία απαντάει τα στοιχεία της πρόσκλησης σε μορφή XML (βλ.
εικόνα 34):

Εικόνα 34 Μορφή απάντησης των δεδομένων της ζητούμενης Πρόσκλησης

β) Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας με χρήση του προγράμματος SOAPUI
Αφού γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής SOAPUI (βλ. οδηγίες στο παράρτημα), πρέπει να δημιουργηθεί
ένα νέο REST project πατώντας το αντίστοιχο κουμπί της μπάρας εργαλείων. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο
που εμφανίζεται εισάγετε την διεύθυνση URI που δόθηκε παραπάνω (είτε για το παραγωγικό είτε για το
δοκιμαστικό περιβάλλον). Συνεχίζετε πατώντας OK (βλ. εικόνα 35).
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Εικόνα 35 Δημιουργία νέου REST Project

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η δημιουργία του νέου Project στο περιβάλλον δοκιμών:
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Εικόνα 36 Νέο REST Project

Στο επόμενο βήμα χρειάζεται να γίνει αυθεντικοποίηση, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενη ενότητα
πατώντας το “Auth” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας (βλ. παρακάτω εικόνα).
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Εικόνα 37 Έναρξη αυθεντικοποίησης

Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγετε “Add New Authorization…” με τύπο “Basic” και στη συνέχεια η
επιλογή “OK”, όπως φαίνεται στην εικόνα 38:
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Εικόνα 38 Προσθήκη Βασικής Αυθεντικοποίησης

Κατόπιν εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη όπου ζητείται το Username και το Password
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Εικόνα 39 Προσθήκη Στοιχείων Λογαριασμού

Ως Username εισάγετε ο κωδικός χρήστη και ως Password το αντίστοιχο συνθηματικό. Κατόπιν στην τιμή
Value πληκτρολογείτε το ΑΑ της προς αναζήτηση πρόσκλησης, όπως φαίνεται στην εικόνα 40:
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Εικόνα 40 Εισαγωγή ΑΑ Πρόσκλησης

Πατώντας “Submit” (το κουμπί με το πράσινο ανεστραμμένο τρίγωνο), εκτελείται το request. Το
αποτέλεσμα φαίνεται δεξιά της οθόνης στην καρτέλα JSON (βλ. εικόνα 41).

Εικόνα 41 Αποτέλεσμα κλήσης του Request

Μπορεί να αναζητηθεί νέα πρόσκληση με αλλαγή της τιμής Value AA και πατώντας εκ νέου το submit.
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