
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΠΕΘ ΚΑΙ 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ (git.minedu.gov.gr)
Ι.   ∆ιαχείριση Εκδόσεων Πηγαίου Κώδικα
ΙΙ.  Ανοικτός Κώδικας
ΙΙΙ. Εκτενης Τεκμηρίωση
IV. Agile Μεθοδολογία 





Ομάδα Ανάπτυξης Λογισμικού
Τμήμα Ψηφιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Υποστηρικτικών Εφαρμογών ∆ιεύθυνση 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνσης ΥΠΠΕΘ

• Η ομάδα λειτουργεί σύμφωνα με το πλαίσιο που περιγράφεται στον εσωτερικό οδηγό λειτουργίας
( https://git.minedu.gov.gr/itminedu/osguide ).

• Τα υπό ανάπτυξη έργα λογισμικού διατίθενται ελεύθερα μέσα από το αποθετήριο κώδικα του
Υπουργείου στο https://git.minedu.gov.gr/itminedu, η καθημερινή συνεργασία των μελών της ομάδας σε
πραγματικό χρόνο για την υλοποίηση των έργων πραγματοποιείται με χρήση ομαδοσυνεργατικών
εργαλείων όπως το https://mattermost.minedu.gov.gr .

• Η ομάδα ακολουθεί το πλαίσιο Scrum που ανήκει στην κατηγορία των Agile μεθοδολογιών ανάπτυξης
λογισμικού, για την ολοκλήρωση την συντήρηση και επέκταση των πολύπλοκων έργων λογισμικού του
ΥΠΠΕΘ και των εποπτευόμενων φορέων του.





Πλατφόρμα ∆ιαλειτουργικότητας ΥΠΠΕΘ 
(https://www.interoperability.gr)





Αρχιτεκτονική Ασφαλείας Πλατφόρμας

● Πρόσβαση στα Web API μόνο μέσω κλήσεων πάνω από πρωτόκολλο HTTPS (SSL)

● Χρήση ελέγχου Basic Auhorization Επικεφαλίδας HTTP σε κάθε υλοποίηση Web 
Service στους Application Server , δηλαδή υποχρεωτική χρήση ονόματος χρήστη και 
αντίστοιχου κωδικού πρόσβασης στις ρυθμίσεις κλήσης API στον API manager για 
κάθε API ξεχωριστά.

● Σαν αποτέλεσμα δεν μπορεί κάποιος κακόβουλος χρήστης να καλέσει τα Web Service 
απευθείας απο τους Application Server παρακάμπτοντας τους ελέγχους πρόσβασης 
που επιβάλλει το API Manager Cluster.

● Χρήση Firewall στους Load Balancers, που επιτρέπει μόνο κίνηση HTTPS και μόνο 
από συγκεκριμένες IP διευθύνσεις. Στην παραγωγική λειτουργία το Firewall επιτρέπει 
κίνηση HTTPS μόνο από τους API Manager Server’s του WSO2 API Cloud. 



Σενάρια χρήσης



Relay EDULABS Open Data Api
RELABS Open Data Api

Συγκέντρωση και διαχείριση 
υπάρχοντων API μέσω 
SWAGGER JSON Doc



Wrapper Ε∆ΕΤ Academic ID
GUNET AMKA 
ΟΠΣΕ∆ ∆ημοτολόγιο
ΕργάνηΣυγκέντρωση και κατανάλωση

υπάρχοντων API με δημιουργία
απλοποιημένων REST 
Endpoints στους API Managers



Υπηρεσίες Ιστού Ηλεκτρονικών Υπογραφών 

• Digital Signature Check Web Service (κεντρική υπηρεσία
ιστού ελέγχου εγκυρότητας ψηφιακής υπογραφής
ηλεκτρονικών εγγράφων) (Υλοποίηση σε WSO2, Apache
Tomcat based Java EE Application Server)

• Server Side Digital Signing Web Service (κεντρική
υπηρεσία ιστού δημιουργίας και προσθήκης ψηφιακής
υπογραφής σε ηλεκτρονικά έγγραφα) (Υλοποίηση σε
WSO2, Apache Tomcat based Java EE Application
Server)



Χρήση πλατφόρμας



Ρόλοι 

admin :: Πλήρη δικαιώματα σε όλο το φάσμα των λειτουργιών 
creator :: ∆ημιουργεί και διαχειρίζεται API 
publisher :: ∆ημοσιεύει και διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των API 
subscriber :: Εγγράφεται συνδρομητής και καταναλώνει API 



Χρήστες

● Τοπικό user store (δυνατότητα δημόσιας εγγραφής απενεργοποιημένη)

● Απομακρυσμένα user stores (Active Directory, Open LDAP)

● Identity providers (Ε∆ΕΤ Federation, κ.τ.λ)*

● *(Απαιτείται η χρήση WSO2 Identity Server)



∆ιαχείριση API



Σχεδιασμός API 



Υλοποίηση API 



∆ιαχείριση πρόσβασης και κίνησης API  



Κύκλος ζωής API 



Κατανάλωση υπηρεσίας 



Κατανάλωση 
υπηρεσίας

Πρόσβαση στο ΥΠΠΕΘ API store 
https://www.interoperability.gr



Συνδρομές 

Κάθε χρήστης έχει στη διάθεση του 
διάφορα “προφίλ” εφαρμογών με τα 
οποία μπορεί να εγγραφεί 
συνδρομητής σε ένα API
Από κάθε “προφίλ” εφαρμογής ο 
χρήστης μπορεί να παράγει access 
tokens
Η πλατφόρμα παρέχει λειτουργίες 
δημιουργίας και διαχείρισης access 
tokens προγραμματιστικά



Κατανάλωση API

Ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει το 
API απευθείας μέσα από την 
πλατφόρμα μέσω του αυτόματα 
παρεχόμενου SWAGGER
documentation
Άμεση πρόσβαση σε τεκμηρίωση



Οδικός Χάρτης, Next Steps
Ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάπτυξης των Υπηρεσιών Ιστού 

Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Βιβλιοθήκες εύκολης κατανάλωσης των Web Rest API της 
πλατφόρμας δια-λειτουργικότητας για προγραμματιστές εφαρμογών σε 
Java, PHP, Python, Javascript, Objective-C κτλ.

Τεκμηρίωση, δημιουργία οδηγών ανάπτυξης και κατανάλωσης 
υπηρεσιών στην πλατφόρμα.

Εκπαίδευση Χρηστών

Πιλοτική Χρήση από Τρίτους Φορείς 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ευχαριστούμε για το χρόνο σας!!


