
ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΗΣ ΣΕΛΕΤΕ (η ιστορία – σκάνδαλο του ξεπουλήματος 
δημόσιας περιουσίας που οδηγεί στο κλείσιμο μια μοναδική για την 
Ελλάδα Σχολή)

1961

Με  το  ΦΕΚ  101  τΔ  /  05.09.1961  (αριθμός  απόφασης  Π13640)  κηρύχθηκε  κατεπείγουσα
αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα με δαπάνη του δημοσίου και  για  λόγους δημοσίας  ωφελείας και
περιήλθε  στο  Δημόσιο  προς  ανέγερση  κτιριακού  συγκροτήματος  διδακτηρίων  της  ΣΕΛΕΤΕ,
οικοπεδική έκταση 227  στρεμάτων  (τέως κτήμα Μακρυκώστα)  στο Μαρούσι Αττικής.
(Σχετικό  έγγραφο 1)

Για την ανέγερση των κτιρίων και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της ΣΕΛΕΤΕ συνέβαλλαν οι
Η.Π.Α. με 1.000.000 $ και τα Ηνωμένα Έθνη με 1.500.000 $.
(Σχετικό έγγραφο 2)

1970

Με  το  ΝΔ581/1970  αρθρ  1  παρ.2  περιήλθε  η  κυριότητα  στη  ΣΕΛΕΤΕ  της  υπό  αυτής
χρησιμοποιούμενης κινητής περιουσίας καθώς και η χρήση, διοίκηση και επικαρπία της ακίνητης
περιουσίας, της οποίας η κυριότητα διατηρήθηκε υπέρ του Δημοσίου.
(Σχετικό έγγραφο 3)

2001

Με το ΦΕΚ 228 τΑ, Ν2947/2001 άρθ. 2 παρ. 1Γ καθορίζεται ως χώρος υποδοχής εγκαταστάσεων
Φιλοξενίας  των Εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και  προσωπικού ασφαλείας  για τη
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων έκταση 43 στρεμμάτων του οικοπέδου της ΣΕΛΕΤΕ
(Σχετικό έγγραφο 4)

2002

Με το ΦΕΚ 202 τΔ της 14-3-2002 οριοθετείται η παραπάνω έκταση και καθορίζεται η χρήση της
μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες για εγκατάσταση διοικητικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ
(Σχετικό έγγραφο 5)

2012

Με το  ΦΕΚ 222 τΑ,  Ν4093/12.11.2012  υποπαράγραφος  Δ2  σελ  5541 έκταση 231092  τμ  του
οικοπέδου  της  ΑΣΠΑΙΤΕ  (πρώην  ΣΕΛΕΤΕ)  κατατμείται   σε  δύο  ακίνητα  Ε1  και  Ε2.  Το  Ε1
εμβαδού 95352 τμ  135740 τμ μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στο ΤΑΙΠΕΔ κατά
πλήρη  κυριότητα,  νομή  και  κατοχή.  Επί  του  ακινήτου  Ε2,  εμβαδού  135740  τμ   η  ΑΣΠΑΙΤΕ
διατηρεί το δικαίωμα επικαρπίας.
(Σχετικό έγγραφο 6)

2014

Με το ΦΕΚ 85 τΑ, Ν 4254/07.04.2014 καταργήθηκε το δικαίωμα επικαρπίας της ΑΣΠΑΙΤΕ στο
Ε1  τμήμα  του  αρχικού  οκοπέδου  της  ΣΕΛΕΤΕ,  οπότε  και  οριστικά  η  ΑΣΠΑΙΤΕ  αποτέλεσε
δικαιώματα  στο  μισό  από  το  οικόπεδο  που  απαλλοτριώθηκε  το  1961  για  να  καλύψει  τις
εκπαιδευτικές της ανάγκες.
(Σχετικό έγγραφο 7)



Σχετικές Δημοσιεύσεις:

https://www.protothema.gr/politics/article/230962/arbanitopoylos-den-tha-pane-sto-taiped-ta-
akinhta-ton-aei-/#.YMBNgrR7Bac.gmail

https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/26325_taiped-xepoylima-kommeno-kai-
rammeno-sta-metra-ton-trapezon 
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