
 
 

Newsletter 

The Municipality of Nestorio participates (Project Partner) in the “Sustainable and almost zero-

emission communities and the role of Public Buildings - nZECom” project, which is co-

financed by the EU Interreg-IPA CBC Greece-Albania programme. 

The nZECom Project 

The main objective of nZECom project is to promote European Union initiatives and energy targets and 

to contribute to the global effort to tackle climate change, through almost zero consumption buildings in 

the cross – border area. 

The Specific objectives are: 

1. To identify the energy efficiency improvement potential of public buildings based on actual on-site 

measurements. 

2. To propose the most suitable and cost-effective improvements and to implement pilot projects for the 

energy upgrade of public buildings and heating systems (geothermal -based heating) 

3. To raise public awareness on energy efficiency. 

• In the context of this project, the total budget of the Municipality of Nestorio is 297.850,00 € of which 

280.000,00 € were allocated to construction works for the energy upgrade of Municipal buildings and 

the pilot district heating systems (geothermal-based) of the Town Hall. 

nZECom Partners 

1. The Research Committee of the University of Western Macedonia, Greeece 

2. The municipality of Prespes, Greece 

3. The municipality of Devol, Albania 

4. The municipality of Nestorio, Greece 

Project Budget: 1.166.649,40 € 

Project Duration: 01/12/2019– 30/11/2021 

➢ For more information about the project, please visit the official website of the project → 

https://nzecom.eu/  
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Ενημερωτικό Δελτίο 

Ο Δήμος Νεστορίου συμμετέχει στο πρόγραμμα “Βιώσιμες και σχεδόν μηδενικών εκπομπών 

Κοινότητες και ο ρόλος των δημόσιων κτηρίων – nZECom”, που συγχρηματοδοτείται από το 

ευρωπαϊκό διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία (EU Interreg-IPA CBC Greece-Albania).   

Το Έργο nZECom 

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση των πρωτοβουλιών και των ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να συμβάλει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, μέσω των κτιρίων 

σχεδόν μηδενικών εκπομπών στη διασυνοριακή περιοχή. 

Οι επιμέρους Στόχοι του έργου: 

1. Διερεύνηση της δυνατότητας ενεργειακών βελτιώσεων των δημόσιων κτιρίων, με βάση επιτόπιες 

μετρήσεις. 

2. Να προτείνει τις καταλληλότερες και οικονομικά αποδοτικές «βελτιώσεις» και εφαρμογή «πιλοτικών» 

έργων για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων και των συστημάτων θέρμανσης 

(γεωθερμία). 

3. Να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ενεργειακή αποδοτικότητα. 

• Στα πλαίσια του έργου, ο προϋπολογισμός του Δήμου Νεστορίου, ανέρχεται σε 297.850,00 €, εκ των 

οποίων τα 280.000,00 € θα διατεθούν σε κατασκευαστικά έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση 

Δημοτικών κτιρίων και την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος θέρμανσης (με γεωθερμία) 

του Δημαρχείου. 

Εταίροι του προγράμματος 

1. Επιτροπή ερευνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας. Ελλάδα 

2. Δήμος Πρεσπών, Ελλάδα 

3. Δήμος Devol, Αλβανία 

4. Δήμος Νεστορίου, Ελλάδα  

Προϋπολογισμός Έργου: 1.166.649,40 € 

Διάρκεια του προγράμματος: 01/12/2019– 30/11/2021 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «nZECom», επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του 

έργου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://nzecom.eu/ 

https://greece-albania.eu/programma
https://nzecom.eu/

