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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης 

 

 

 

 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1 Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου 

Καλυμνίων 

Ειδικός στόχος πράξης 

Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους 

τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την 

εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής 

ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση και 

τη βελτίωση των υποδομών 

Περιγραφή 

Ανέγερση διώροφου κτιρίου συνολικής επιφάνειας 

ορόφων 352,46 τ.μ. και υπόγειο 256,78 τ.μ. για 

χρήση βρεφονηπιακού σταθμού Δήμου Καλυμνίων, 

εντός οικισμού Πόθιας στην περιοχή Ανάσταση 

Καλύμνου, δυναμικότητας 60 νηπίων. 

Προϋπολογισμός 

1.085.000 ευρώ 

 

Εγκριθέν ποσό χρηματοδότησης 

1.020.000 ευρώ 

Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-

2020». 
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2 Επέκταση 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Καλύμνου 

Ειδικός στόχος πράξης: 

Βελτίωση της πρόσβασης και αύξηση της 

ελκυστικότητας όλων των βαθμίδων της τυπικής 

εκπαίδευσης 

Περιγραφή 

Κατεδάφιση στατικά ανεπαρκούς κτιρίου και 

ανέγερση νέου συνολικής επιφανείας 1.142,00 τ.μ., 

με τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας, δύο (2) 

εργαστήρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους 

(αίθουσας σίτισης - χώρος θεατρικής αγωγής, 

γραφεία δασκάλων, βιβλιοθήκη, WC και WC ΑμεΑ 

κλπ). Μαζί με το υφιστάμενο αυτοτελές κτίριο θα 

Προϋπολογισμός 

1.250.000 ευρώ 

 

Εγκριθέν ποσό χρηματοδότησης 

1.250.000 ευρώ 

 

Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-

2020». 
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Η λίστα με τις πράξεις ενημερώνεται συνεχώς. 

Τελευταία ενημέρωση: 16/9/2019 



αποτελούν το συγκρότημα του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Καλύμνου.       

3 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καλύμνου Ειδικός στόχος πράξης 

 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας στον 

πληθυσμό της Περιφέρειας και ειδικά σε άτομα που 

πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές κοινωνικές 

ομάδες 

Περιγραφή 

Δημιουργία Δομής- Κέντρο Κοινότητας- στο Δήμο 

Καλυμνίων για την εξυπηρέτηση με υπηρεσίες και 

παροχές κοινωνικού χαρακτήρα των πολιτών και 

ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 

Εγκριθέν ποσό χρηματοδότησης 

410.400 ευρώ 

Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-

2020». 
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4 Εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης 

πραγματικότητας για την προβολή του 

πολιτιστικού και τουριστικού 

αποθέματος της Καλύμνου 

Ειδικός στόχος πράξης 

Βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων & 

υπηρεσιών ΤΠΕ για την αξιοποίηση πολιτιστικών 

πόρων και για την παροχή υπηρεσιών στους τομείς 

της εκπαίδευσης και της υγείας 

Περιγραφή 

Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με αντικείμενο 

την εικονική κατάδυση και την προβολή του 

πολιτιστικού πλούτου του νησιού. 

Εγκριθέν ποσό χρηματοδότησης 

170.000 ευρώ 

Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-

2020». 
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