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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

Θεμελίωση του πρώτου ελληνικού ιδιόκτητου σχολείου στο Μόναχο 

Ηρακλής Δρούλιας: «Χτίζουμε  τη νέα γενιά σχολείων εξωτερικού» 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015 – Η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές κάνει το όνειρο των Ελλήνων του 

Μονάχου πραγματικότητα αφού το χρόνιο αίτημά τους για ελληνικό σχολείο μπήκε πλέον σε τροχιά 

υλοποίησης. 

Στις 16 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η θεμελίωση του σχολείου (δημοτικό, γυμνάσιο 

και κλειστό γυμναστήριο), κατά την οποία παρευρέθηκαν  ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 

εταιρείας Κτιριακές Υποδομές, κ. Ηρακλής Δρούλιας και ο αντιπρόεδρος της ίδιας εταιρείας, κ. 

Ανδρέας Αθανασόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Υλοποίησης έργων, κ. Λεωνίδας Θεοτοκάτος και 

τοποθέτησαν στα θεμέλια τα σχέδια του σχολείου, καθώς και το πρώτο διάταγμα που υπέγραψε ο 

Όθωνας στην Ελλάδα για την ίδρυση του πρώτου ελληνικού σχολείου στο Ναύπλιο, παρουσία του 

γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Παναγιώτη 

Μίχαλου, της γενικής Προξένου της Ελλάδας στο Μόναχο κ. Σοφίας Γραμματά, εκπροσώπων τοπικών 

ελληνικών και γερμανικών πολιτικών και θρησκευτικών φορέων, γονέων και εκπαιδευτικών. 

Το έργο με τίτλο «Ελληνικά σχολεία στο Μόναχο της Γερμανίας» συνολικής δαπάνης 26.017.896 ευρώ, 

υλοποιείται σε ακίνητο 15.000 τ.μ και περιλαμβάνει: 18 κύριες αίθουσες διδασκαλίας για το δημοτικό 

σχολείο, 9 κύριες αίθουσες για το γυμνάσιο, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κυλικεία, χώρους 

εκτόνωσης, ιατρείο, τα αναγκαία εργαστήρια που προβλέπει το κτιριολογικό πρόγραμμα και κλειστό 

γυμναστήριο με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για διάφορες εκδηλώσεις εκτός σχολικού 

ωραρίου, αποθηκευτικούς χώρους και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.  

Το έργο, που υλοποιείται βάσει βιοκλιματικών προδιαγραφών και ηλιακής αρχιτεκτονικής, αναμένεται 

να παραδοθεί προς χρήση τον Ιούλιο του 2016. Θεμελιώνοντας το ελληνικό σχολείο του Μονάχου, ο 

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε», Ηρακλής Δρούλιας 

δήλωσε: «Το έργο και το όραμα της ‘Κτιριακές Υποδομές Α.Ε’ δεν περιορίζεται στην ελληνική 

επικράτεια. Χτίζουμε σχολικές υποδομές όπου υπάρχει ελληνικό στοιχείο, παντού σε όλο τον κόσμο. 

Με τη σημερινή τελετή, η ‘Κτιριακές Υποδομές Α.Ε’ κάνει το όνειρο της ελληνικής παροικίας στο 

Μόναχο πραγματικότητα με ένα ακόμη έργο για τη νέα γενιά σχολείων εξωτερικού». 

(Δείτε σχετικές φωτογραφίες στον παρακάτω σύνδεσμο) 
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