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Θέμα: Σύσταση Μητρώων δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

Ενόψει της νέας συγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) σας ενημερώνουμε ότι το άρθρο 20 («Συγκρότηση 

Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων») του ν. 4495/2017 έχει 

τροποποιηθεί με την παρ.1 του άρθρο 60 του ν.4643/2019  (ΦΕΚ Α 193). Τηρουμένης της 

διαδικασίας και των προϋποθέσεων που ορίζονται στο ανωτέρω άρθρο, όπως ισχύει, 

παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την σύσταση των 

μητρών δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. 

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι συντονιστές Αποκεντρωμένων διοικήσεων που δεν 

δύνανται να προβούν στην νέα συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) λόγω αδυναμίας συμμετοχής παρέδρου του γραφείου του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) της έδρας της περιφερειακής ενότητας 

εκάστου συμβουλίου, να αποστείλουν σχετικό αίτημα στον οικείο δικηγορικό σύλλογο 

προκειμένου να τους αποστείλει κατάλογο των δικηγόρων που έχουν υποβάλλει αίτηση 

εγγραφής στο Μητρώο δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και διαθέτουν δωδεκαετή επαγγελματική 

εμπειρία ή οκταετή εμπειρία με  μεταπτυχιακό ή διδακτορικό αντικείμενο σε αντικείμενο 

σχετικό με το δίκαιο του περιβάλλοντος ή το χωροταξικό ή περιβαλλοντικό δίκαιο. 

Κατόπιν της λήψης του σχετικού καταλόγου ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης οφείλει 

να προβεί σε σύσταση Μητρώου δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. και να πραγματοποιήσει κλήρωση 

ούτως ώστε να επιλεγούν οι δικηγόροι που θα οριστούν μέλη ή αναπληρωτές των 
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ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. αρμοδιότητος του. Στην εξαιρετική περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση 

μέλους ή αναπληρωτή από το Μητρώο Δικηγόρων, κατ’ αναλογία του δευτέρου εδαφίου 

της περ. ε της παρ. 2 αρ. 20 του ν. 4495/2017, ζητείται η υπόδειξη από τον οικείο 

δικηγορικό σύλλογο δικηγόρου που διαθέτει τα προσόντα της παρ. 5 του αρ. 20 του ν. 

4495/2017.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ



Πίνακας Αποδεκτών:

A. Γρ. Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
 Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αττικής  cord_ada@attica.gr
 Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  

Μακεδονίας - Θράκης syntonistis@damt.gov.gr
 Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας gg@apdhp-dm.gov.gr
 Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας       sintonistis@apdthest.gov.gr          
 Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου sintonistis@apd-depin.gov.gr
 Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Αιγαίου gg@apdaigaiou.gov.gr
 Γραφείο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κρήτης    ggg@apdkritis.gov.gr
 

B. Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων 
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