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sendsms.gr HTTP Service 
 
Ανάγνωση στοιχείων λογαριασμού χρήστη 
 
URL http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php 

 
POST VARIABLES action: user_load 

user:   όνομα χρήστη 
pass:   κωδικός χρήστη 
 

SERVER RESPONSE <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?> 
<error> αρ. σφάλματος </error> 
<user> 
    <lastname> επίθετο </lastname> 
    <firstname> όνομα </firstname> 
    <phone> τηλέφωνο </phone> 
    <mobile> κινητό </mobile> 
    <email> διεύθυνση e-mail </email> 
    <usermame> όνομα χρήστη </username> 
    <password> κωδικός χρήστη </password> 
    <originator> όνομα αποστολέα </originator> 
    <credits> αριθμός διαθέσιμων μονάδων </credits> 
</user> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ error: 
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων 
 
lastname: 
Το επίθετο του χρήστη. 
 
firstname: 
Το μικρό όνομα του χρήστη. 
 
phone: 
Το τηλέφωνο του χρήστη. 
 
mobile: 
Το κινητό τηλέφωνο του χρήστη. 
 
email: 
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. 
 
username: 
Το όνομα λογαριασμού του χρήστη. 
 
password: 
Ο κωδικός λογαριασμού του χρήστη. 
 
originator: 
Το όνομα αποστολέα που χρησιμοποιείται στην αποστολή 
μηνυμάτων. 
 
credits: 
Το υπόλοιπο των μονάδων του λογαριασμού. 
  

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ -200, -300, -901, -902 
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Αλλαγή στοιχείων λογαριασμού χρήστη 
 
URL http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php 

 
PARAMETERS action: user_save 

user:   όνομα χρήστη 
pass:   κωδικός χρήστη 
data:   <data> 
            <lastname> επίθετο </lastname> 
            <firstname> όνομα </firstname> 
            <phone> τηλέφωνο </phone> 
       <mobile> κινητό </mobile> 
       <email> διεύθυνση e-mail </email> 
       <password> κωδικός χρήστη </password> 
       <originator> όνομα αποστολέα </originator> 
        </data> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ lastname: 
Το επίθετο του χρήστη. 
 
firstname: 
Το μικρό όνομα του χρήστη. 
 
phone: 
Το τηλέφωνο του χρήστη. 
 
mobile: 
Το κινητό τηλέφωνο του χρήστη. 
 
email: 
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη. 
 
password: 
Ο κωδικός λογαριασμού του χρήστη. 
 
originator: 
Το όνομα αποστολέα που θα χρησιμοποιηθεί στην αποστολή 
μηνυμάτων. Δείτε το κεφάλαιο Όνομα Αποστολέα για 
πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του ονόματος. 
 

SERVER RESPONSE <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?> 
<error> αρ. σφάλματος </error> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ error: 
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων 
 

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ -200, -300, -301, -302, -303, -304, -305, -307, -901, -902 
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Έλεγχος μονάδων (credits) 
 
URL http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php 

 
POST VARIABLES action: credits 

user:   όνομα χρήστη 
pass:   κωδικός χρήστη 
 

SERVER RESPONSE <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<xml> 
     <error> αριθμός σφάλματος </error> 
     <credits> αριθμός μονάδων </credits> 
</xml> 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ error: 
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων 
 
credits: 
Ο αριθμός των μονάδων του λογαριασμού. 
 

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ -200, -300, -901 
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Ανάγνωση ονόματος αποστολέα 
 
URL http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php 

 
POST VARIABLES action: originator 

user:   όνομα χρήστη 
pass:   κωδικός χρήστη 
 

SERVER RESPONSE <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?> 
<xml> 
     <error> αριθμός σφάλματος </error> 
     <originator> όνομα αποστολέα </originator> 
</xml> 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ error: 
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων 
 
originator: 
Το όνομα αποστολέα που χρησιμοποιείται στην αποστολή 
μηνυμάτων. 
 

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ -200, -300, -901 
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Αποστολή μηνύματος 
 
URL http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php 

 
POST VARIABLES action: message_send 

user:   όνομα χρήστη 
pass:   κωδικός χρήστη 
data:   <data> 
          <originator> όνομα αποστολέα </originator> 
     <datetime> ημερομηνία & ώρα αποστολής </datetime> 
          <message> κείμενο μηνύματος </message> 
     <mobiles> αρ. κινητών </mobiles> 
     <test> κατάσταση ελέγχου </test> 
        </data> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ origintator: 
Δείτε το κεφάλαιο Όνομα Αποστολέα για πληροφορίες σχετικά 
με την εγκυρότητα του ονόματος. 
 
datetime: 
Θα πρέπει να περιέχει τιμή μόνο στην περίπτωση που το 
μήνυμα είναι προγραμματισμένο να αποσταλεί σε συγκεκριμένη 
ημερομηνία και ώρα. Η μορφή του datetime θα πρέπει να είναι 
yyyy.mm.dd.hh.mm (έτος.μήνας.ημέρα.ώρα.λεπτά). 
 
message: 
Περιέχει το κείμενο του μηνύματος το οποίο δεν πρέπει να 
ξεπερνά τους 160 χαρακτήρες. 
 
mobiles: 
Οι αριθμοί κινητών τηλεφώνων των παραληπτών. Θα πρέπει να 
διαχωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα (,) ή με το ENTER. 
 
test: 
Στην περίπτωση που το test έχει την τιμή «1», το μήνυμα δεν 
αποστέλλεται στους παραλήπτες και δεν χρεώνεται ο 
λογαριασμός του χρήστη. 
 

SERVER RESPONSE <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?> 
<xml> 
     <error> αρ. Σφάλματος </error> 
     <msg_id> id μηνύματος </msg_id> 
     <credits_used> μονάδες </credits_used> 
     <credits_left> υπόλοιπο μονάδων </credits_left> 
</xml> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ error: 
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων 
 
msg_id: 
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του 
server. 
 
credits_used: 
Ο αριθμός των μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή 
του μηνύματος. 
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credits_left: 
Το υπόλοιπο μονάδων του λογαριασμού του χρήστη. 
 

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 200, -300, -400, -500, -600, -700, -701, -901 
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Ακύρωση μηνύματος 
 
URL http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php 

 
POST VARIABLES action: message_cancel 

user:   όνομα χρήστη 
pass:   κωδικός χρήστη 
data:   <data> 
            <msg_id> id μηνύματος </msg_id> 
        </data> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ msg_id: 
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του 
server. Βλ. Αποστολή μηνύματος. 
  

SERVER RESPONSE <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?> 
<xml> 
     <error> αριθμός σφάλματος </error> 
     <msg_id> id μηνύματος </msg_id> 
</xml> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ error: 
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων 
 
msg_id: 
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του 
server. Βλ. Αποστολή μηνύματος. 
  

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 200, -300, -901, -906 
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Ιστορικό απεσταλμένων μηνυμάτων 
 
URL http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php 

 
POST VARIABLES action: messages_history 

user:   όνομα χρήστη 
pass:   κωδικός χρήστη 
data:   <data> 
            <date_from> dd/mm/yyyy </date_from> 
            <date_to> dd/mm/yyyy </date_to> 
        </data> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ date_from: 
Η αρχική ημερομηνία ανάγνωσης του ιστορικού μηνυμάτων. Θα 
πρέπει να έχει την μορφή dd/mm/yyyy (ημέρα/μήνας/έτος). 
 
date_to: 
Η τελική ημερομηνία ανάγνωσης του ιστορικού μηνυμάτων. Θα 
πρέπει να έχει την μορφή dd/mm/yyyy (ημέρα/μήνας/έτος). 
 

SERVER RESPONSE <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?> 
<xml> 
<error> αριθμός σφάλματος </error> 
<total_messages> αρ. μηνυμάτων </total_messages> 
<messages> 
    <message> 
        <msg_id> id μηνύματος </msg_id> 
        <originator> όνομα αποστολέα </originator> 
        <text> κείμενο μηνύματος </text> 
        <sended_date> ημ. Αποστολής </sended_date> 
        <credits> αρ. μονάδων </credits> 
        <reports> αρ. αναφορών </reports> 
    </message> 
    … 
</messages> 
</xml> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ error: 
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων 
 
msg_id: 
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του 
server. Βλ. Αποστολή μηνύματος. 
 
originator: 
Το όνομα αποστολέα που χρησιμοποιήθηκε κατά την αποστολή 
του μηνύματος. 
 
text: 
Το κείμενο του μηνύματος. 
 
sended_date: 
Η ημερομηνία και ώρα που εκτελέστηκε η αποστολή του 
μηνύματος. 
 
credits: 
Οι μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή. 
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reports: 
Ο αριθμός αναφορών του μηνύματος. Βλ. Αναφορές μηνύματος. 
 

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 200, -300, -901, -905 
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Αναφορές μηνύματος 
 
URL http:www.sendsms.gr/httpsrv/parser.php 

 
POST VARIABLES action: message_reports 

user:   όνομα χρήστη 
pass:   κωδικός χρήστη 
data:   <data> 
            <msg_id> id μηνύματος </msg_id> 
        </data> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ msg_id: 
Ο αριθμός καταχώρισης του μηνύματος στην βάση δεδομένων του 
server. Βλ. Αποστολή μηνύματος. 
 

SERVER RESPONSE <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-7' ?> 
<xml> 
<error> αριθμός σφάλματος </error> 
<total_recipients> σύνολο παραλυπτών</ total_recipients> 
<total_reports> σύνολο αναφορών</total_reports> 
<total_success> σύνολο επιτ. αποστολών</total_success> 
<percentage> ποσοστό επιτυχίας </percentage> 
<reports> 
    <report> 
        <mobile> αρ. κινητού</mobile> 
        <status> κατάσταση</status> 
        <error> αρ. σφάλματος </error> 
        <datetime> ημ. Αποστολής </datetime> 
        <desc> περιγραφή κατάστασης</desc> 
    </report> 
</reports> 
</xml> 
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ error: 
Αριθμός σφάλματος (αν υπάρχει) βλ. πίνακα σφαλμάτων 
 
total_recipients: 
Ο αριθμός των παραληπτών του μηνύματος. 
 
total_reports: 
Ο αριθμός των αναφορών του μηνύματος. Για κάθε έναν 
παραλήπτη αντιστοιχεί μια αναφορά 
 
total_success: 
Αριθμός επιτυχημένων αποστολών. 
 
percentage: 
Αριθμός επιτυχημένων αποστολών. 
 
reports: 
Καταχώριση αναφοράς. 
 
mobile: 
Κινητό τηλέφωνο παραλήπτη. 
 
status: 
Κατάσταση αποστολής. 
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error: 
Αριθμός σφάλματος αποστολής (η περιγραφή του σφάλματος 
αναφέρεται στο tag desc. 
 
datetime: 
Ημερομηνία και ώρα αποστολής. 
 
desc: 
Περιγραφή κατάστασης αποστολής. 
 

ΑΡ. ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 200, -300, -901, -903, -904 
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Πίνακας σφαλμάτων 
 
-200 Ο λογαριασμός του χρήστη δεν είναι ενεργός 

-300 Ο λογαριασμός του χρήστη δεν υπάρχει (άγνωστος χρήστης) 

-301 Δεν έχει οριστεί το μικρό όνομα του χρήστη 

-302 Δεν έχει οριστεί το επίθετο του χρήστη  

-303 Δεν έχει οριστεί το τηλέφωνο του χρήση 

-304 Δεν έχει οριστεί το κινητό τηλέφωνο του χρήστη 

-305 Δεν έχει οριστεί η διεύθυνση e-mail του χρήστη 

-306 Δεν έχει οριστεί το όνομα του χρήστη (username) 

-307 Δεν έχει οριστεί ο κωδικός πρόσβασης του χρήστη 

-400 Δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες μονάδες (credits) για την αποστολή του μηνύματος 

-500 Η ημερομηνία προγραμματισμού αποστολής του μηνύματος δεν είναι έγκυρη 

-600 Το κείμενο του μηνύματος δεν είναι έγκυρο 

-700 Μη έγκυρα κινητά τηλέφωνα παραληπτών 

-701 Το όνομα αποστολέα δεν είναι έγκυρο 

-800 Μη έγκυρα στοιχεία 

-900 Σφάλμα δικτύου 

-901 Εσφαλμένες παράμετροι 

-902 Το αντικείμενο δεν βρέθηκε στη βάση δεδομένων 

-903 Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστολής του μηνύματος 

-904 Δεν υπάρχουν (ακόμα) πληροφορίες παράδοσης του μηνύματος 

-905 Εσφαλμένη ημερομηνία για την ανάγνωση του ιστορικού μηνυμάτων 

-906 Η ακύρωση του μηνύματος δεν είναι εφικτή (το μήνυμα έχει αποσταλεί) 
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Όνομα αποστολέα  (originator) 
 
Για να είναι έγκυρο το όνομα αποστολέα θα πρέπει να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς, το 
κενό (space)  καθώς επίσης και τα σύμβολα: 
. + , : ; < = > ? / @ $ ! ( ) * ' \ % # & 
 
Σε κάθε περίπτωση, το όνομα αποστολέα δεν πρέπει να ξεπερνά τους 11 χαρακτήρες. 
 
 


