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1. Press Release Identity Card 

Here inside please enter some basic data about Press release in order to make correspondence 

off all contributions clear & accurate.  

Press Release Identity Card 

Press Release Number: 1 

Neorion partner: University of the Aegean   

Title: Έργο ‘NEORION’ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADRION – Interreg 

Title (English): NEORION project of the Department of Shipping and Business Services in 

the framework of the European Program ADRION - Interreg  

Events location(s) (towns) included: Chios- Greece 

Events date(s) included: 01.10.2020 

Link to online posts (if exists): NEORION project website: https://neorion.adrioninterreg.eu/ 

Publication Name & Number (if exists):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

2. Contribution 

 

«Έργο ‘NEORION’ του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών  

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ADRION – Interreg» 

 

Στο πλαίσιο των ερευνητών δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης ανακοινώνει την ανάπτυξη του 

έργου ‘NEORION’ - “Promotion of green maritime technologies and new materials to enhance 

sustainable shipbuilding in Adriatic Ionian Region” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

ADRION – Interreg.  

Το Ερευνητικό έργο  αφορά τη ναυτιλιακή βιομηχανία η οποία υπήρξε ανέκαθεν βασικός 

οικονομικός τομέας στην περιοχή του Ιονίου και της Αδριατικής, παρέχοντας χιλιάδες θέσεις 

εργασίας υψηλού επιπέδου και ευκαιρίες για ΜΜΕ και μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως τα 

ναυπηγεία. 

Αυτές τις μέρες η ναυπηγική βιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό που 

προέρχεται κυρίως από την Τουρκία, τη Νότια Κορέα και την Κίνα, όπου η ναυπηγική ικανότητα 

έχει αυξηθεί εκθετικά.  

Η κατασκευή πλοίων έχει επίσης επηρεαστεί βαθιά από την έλλειψη αποτελεσματικών εμπορικών 

κανόνων σε παγκόσμιο επίπεδο και την απουσία επενδυτικών πρωτοβουλιών. Η κατάρρευση της 

ζήτησης από το 2008 είχε επίσης σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση σε αυτόν τον τομέα. 

Με σκοπό την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας το ερευνητικό έργο το NEORION στοχεύει 

στη δημιουργία ενός διακρατικού συμπλέγματος στην Αδριατική-Ιόνιο για την Πράσινη Ναυπηγική 

βιομηχανία και θα επιταχύνει τόσο τη συνεργασία των βασικών παραγόντων όσο και την 

καινοτομία στον κλάδο.  

Το NEORION αναμένεται να ενισχύσει τον παραδοσιακό ναυπηγικό τομέα μέσω συντονισμένων 

προσπαθειών που θα διευκολύνουν την εκμετάλλευση καινοτόμων τεχνολογιών και μεταφοράς 

τεχνολογίας μεταξύ νέων συμπληρωματικών αγορών, όπως νέα υλικά και ειδικά σκάφη. 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

Το έργο στοχεύει: 

 

 στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας του κλάδου: 

 στη δημιουργία ενός βιώσιμου ναυπηγικού συγκροτήματος ADRION: 

στην ανάπτυξη εργαλείων για την προώθηση της συνεργασίας των ΜΜΕ με ερευνητικά ιδρύματα 

και  

την παροχή σχεδίων δράσης τόσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης του τομέα όσο 

και προς όφελος της περιφερειακής επιχειρηματικότητας, την προστασία του οικοσυστήματος. 

Το έργο NEORION μέσα από την εκμετάλλευση κοινών πόρων των συμμετεχουσών χωρών 

ενισχύει τη δημιουργία ενός διακρατικού συστήματος καινοτομίας για την Πράσινη Ναυπηγική 

Βιομηχανία, δεδομένου ότι η ναυπηγική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό τομέα της στρατηγικής 

μπλε ανάπτυξης της ΕΕ. Αναμενόμενος αντίκτυπος είναι η δημιουργία ενός συμπλέγματος ADRION 

που θα μεγιστοποιήσει το αναπτυξιακό δυναμικό, τις συνέργειες και τη διαφοροποίηση της 

ναυπηγικής αγοράς. 

 

Ιστοσελίδα έργου NEORION: https://neorion.adrioninterreg.eu/ 

 

Επικεφαλής εταίρος (LEAD PARTNER)  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 

 

Συνεργάτες  (PROJECT PARTNERS) 

Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Department of Industrial Engineering - ITALY 

Brodarski institute Ltd Maritime Technology Department - CROATIA 

Chamber of Commerce Industry Crafts and Agriculture of Venice Rovigo, International Projects 

Office- ITALY 

MINISTRY OF DEFENCE - ITALIAN NAVY - ITALY 

Piraeus Port Authority S.A, Administration Directorate -GREECE 

Technology Park Ljubljana Ltd., - SLOVENIJA 

University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Department of 

Naval Architecture and Ocean Engineering - CROTIA 

 

 

 

 



    
 

 
 

3. English contribution 

 

NEORION project of the Department of Shipping and Business Services in the framework of the 

European Program ADRION - Interreg  

 

As part of the actions of the researchers of the University of the Aegean, the Department of 

Shipping and Business Services of the School of Management announces the development of the 

project 'NEORION' - "Promotion of green maritime technologies and new materials to enhance 

sustainable shipbuilding in Adriatic Ionian Region" European Program ADRION - Interreg. 

The research project concerns the shipping industry, which has always been a key economic 

sector in the Ionian and Adriatic regions, providing thousands of high-level jobs and opportunities 

for SMEs and larger companies such as shipyards. 

These days the shipbuilding industry in Europe is facing intense competition coming mainly from 

Turkey, South Korea and China, where the shipbuilding capacity has increased exponentially. 

Shipbuilding has also been profoundly affected by a lack of effective global trade rules and a lack 

of investment initiatives. The collapse in demand since 2008 has also had a significant impact on 

employment in this sector. 

In order to strengthen the shipbuilding industry, the research project NEORION aims to create a 

transnational complex in the Adriatic-Ionian for the Green Shipbuilding industry and will accelerate 

both the cooperation of key players and innovation in the industry. 

NEORION is expected to strengthen the traditional shipbuilding sector through coordinated efforts 

to facilitate the exploitation of innovative technologies and technology transfer between new 

complementary markets, such as new materials and special vessels. 

 

 

 



    
 

 
 

The project aims to: 

• strengthening the industry's innovation capacity 

• creating a sustainable ADRION shipbuilding cluster 

• developing tools to promote SME cooperation with research institutes and 

• the provision of action plans both to promote the economic development of the sector and for 

the benefit of regional entrepreneurship, the protection of the ecosystem. 

NEORION project through the exploitation of common resources of the participating countries 

strengthens the creation of a transnational innovation system for the Green Shipbuilding Industry, 

as the shipbuilding industry is an important part of the EU blue growth strategy. maximize the 

growth potential, synergies and diversification of the shipbuilding market. 

 

NEORION project website: https://neorion.adrioninterreg.eu/ 

 

Lead Partner (LEAD PARTNER) 

• University of the Aegean - Department of Shipping and Business Services 

Partners (PROJECT PARTNERS) 

• Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Department of Industrial Engineering - ITALY 

• Brodarski institute Ltd Maritime Technology Department - CROATIA 

• Chamber of Commerce Industry Crafts and Agriculture of Venice Rovigo, International Projects 

Office- ITALY 

• MINISTRY OF DEFENCE - ITALIAN NAVY - ITALY 

• Piraeus Port Authority S.A., Administration Directorate -GREECE 

• Technology Park Ljubljana Ltd., - SLOVENIA 



    
 

 
 

• University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Department of 

Naval Architecture and Ocean Engineering - CROTIA 


