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1. Υποβολή Δελτίων Απόκτησης Γης  

Το Δελτίο Απόκτησης Γης (ΔΑΠΑΓ) υποβάλλεται από τον δικαιούχο για τις πράξεις που περιέχουν 

υποέργο με είδος 5 (απαλλοτρίωση – αγορά εδαφικών εκτάσεων) και αποτυπώνει απολογιστικά την 

εξέλιξη των διαδικασιών απόκτησης γης. 

Σημειώνεται ότι ένα υποέργο μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία κηρύξεις απαλλοτρίωσης ή 

αποφάσεις απόκτησης γης. Επίσης, μια μελέτη κτηματολογίου ενδεχομένως υλοποιείται με πάνω από 

μια κηρύξεις, καθεμιά από τις οποίες παρακολουθείται ξεχωριστά. 

Ο Α/Α της απόφασης είναι μοναδικός και αποδίδεται από το σύστημα του ΟΠΣ. 

Προϋποθέσεις για τη δημιουργία ΔΑΠΑΓ: α) ελεγμένο ΤΔΠ στο ΟΠΣ και β) συμπληρωμένο 

υποέργο είδους 5 στον κατάλογο με τα Υποέργα του Τεχνικού Δελτίου Πράξης. 

 

2. Συμπλήρωση ΔΑΠΑΓ στην ΗΥ 

Τμήμα Α ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

Επιλέγεται από λίστα ο κωδικός mis της πράξης και ο κωδικός του υποέργου. 

Επίσης συμπληρώνεται ή επικαιροποιείται το πεδίο 7 <Εκτιμώμενη επιφάνεια (m2)>. 
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Τμήμα Β ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 

Κατά την δημιουργία του δελτίου ΔΑΠΑΓ στην ΗΥ γίνεται προσυμπληρώση με τα στοιχεία αποφάσεων 
καθώς και σταδίων και απόδοσης χώρων ανά απόφαση, που έχουν ήδη καταχωριστεί στο ΔΑΠΑΓ στο 
ΟΠΣ. 

Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες κατά την συμπλήρωση του ΔΑΠΑΓ στην ΗΥ:  

α) Καταχώρηση νέας Απόφασης στο σύστημα (ΟΠΣ/ ΗΥ ΕΣΠΑ) 

Επιλέγεται το + για την καταχώρηση νέας απόφασης. 

Συμπληρώνονται : 

 ο τίτλος της μελέτης κτηματολογίου,  

 το είδος της Απόφασης, με τιμές Απαλλοτρίωση/ Επίσπευση εφαρμογής σχεδίου πόλεως/ Εξαγορά 

γης, 

 τα στοιχεία των Υπουργικών Αποφάσεων, εφόσον έχουν εκδοθεί,  

 η έκταση της προς απαλλοτρίωση επιφάνειας και  

 το μήκος του οδικού άξονα (όπου αυτό εφαρμόζεται).  

Ο Α/Α της νέας Απόφασης θα αποδοθεί αυτόματα κατά την ΜΕΤΑΦΟΡΑ του δελτίου ΔΑΠΑΓ στο ΟΠΣ 
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β) Επικαιροποίηση υπάρχουσας απόφασης στο σύστημα ΟΠΣ  

Σε υπάρχουσα απόφαση είναι επεξεργάσιμα τα παρακάτω πεδία: 

9: ΤΙΤΛΟΣ, 

14: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) 

15: ΜΗΚΟΣ ΑΞΟΝΑ (km) 

Επιπλέον είναι επεξεργάσιμα ΜΟΝΟ αν δεν έχουν συμπληρωθεί στο ΟΠΣ τα παρακάτω πεδία 

11: ΑΡΙΘΜΟΣ 

12: ΗΜ/ΝΙΑ 

13: Φ.Ε.Κ. 

Εφόσον κάποιο από τα παραπάνω πεδία συμπληρωθεί/ επικαιροποιηθεί εμφανίζεται αυτόματα η 

ένδειξη <Επικαιροποίηση Απόφασης>. 

 

Στοιχεία συντάξαντα  

Συμπληρώνονται τα στοιχεία του συντάκτη του ΔΑΠΑΓ στα πεδία 32 έως 36. 

 

Τμήμα Γ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Συμπληρώνεται ανά απόφαση,νέα ή υπάρχουσα ,το τμήμα Γ επιλέγοντας διπλό αριστερό κλικ πάνω 

στην απόφαση. 
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Για ήδη καταχωρισμένες στο ΟΠΣ αποφάσεις εμφανίζονται για λόγους πληροφόρησης τα στάδια και οι 

αποδόσεις χώρων χωρίς δυνατότητα αλλαγής των δεδομένων. 

 

Στάδια απαλλοτρίωσης - Προσθήκη νέου σταδίου 

Επιλέγεται +  για την προσθήκη νέου σταδίου. 

Συμπληρώνονται τα πεδία 20 έως 25 ανάλογα με τα δεδομένα του σταδίου. 

 

Παρακολούθηση χώρων –Προσθήκη νέας απόδοσης 

Επιλέγεται + για την προσθήκη νέας εγγραφή απόδοσης χώρων. 

Συμπληρώνονται τα πεδία από 27 έως 30 ανάλογα με τα δεδομένα. 

Επιλέγοντας Έλεγχος Αναλυτικής Αποτύπωσης Απόφασης και ελέγχεται η ορθότητα συμπλήρωσης του 

τμήματος Γ της απόφασης. 

Επιλέγοντας επιστροφή στις αποφάσεις εφόσον δεν υπάρχει σφάλμα επιστρέφουμε στην οθόνη των 

αποφάσεων. 

 

 


