
 

FRESH WAYS: “Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of 

fresh products” (2018 -2021), Interreg V-A Greece-Italy Programme 

Το έργο FRESH WAYS προωθεί βιώσιμες λύσεις μεταφοράς για φρέσκα προϊόντα υψηλής 

ποιότητας, μειώνοντας την εξάρτηση από  τρόπους μεταφοράς που έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως είναι οι θαλάσσιες και οδικές μεταφορές, και ενισχύοντας 

την οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές που συμμετέχουν. 

Το έργο στοχεύει στην αποστολή νωπών προϊόντων με την βέλτιστη χρήση των αεροπορικών 

επιβατικών δρομολογίων για την μεταφορά των προϊόντων στον χώρο αποσκευών και την 

ταυτόχρονη μεταφορά επιβατών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος. Με την εντατικοποίηση των 

ανταλλαγών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος, το έργο FRESH WAYS υποστηρίζει την αύξηση του 

μη εποχιακού τουρισμού και την σταθεροποίηση της σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκών 

προελεύσεων και προορισμών που βρίσκονται στην νότια περιοχή της Μεσογείου. 

 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

• Μείωση των ετήσιων οδικών εμπορευματικών μεταφορών που φορτώνονται στην 

επιλέξιμη περιοχή κατά 333 τόνους, αποφεύγοντας εντατικούς τρόπους μετακίνησης με 

θαλάσσιες και οδικές μεταφορές 

• Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που βελτιστοποιεί την διαχείριση των 

εμπορευματικών μεταφορών από και προς τα αεροδρόμια, και μειώνει τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών και θαλάσσιων μεταφορών στην επιλέξιμη 

περιοχή 

• Αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτών μεταξύ των δύο χωρών σε όλη την διάρκεια του 

έτους 

• Μεταφορά των κυριότερων πορισμάτων του έργου (ολοκληρωμένο μοντέλο, πιλοτικές 

δράσεις, διασυνοριακή πλατφόρμα για διαχείριση εμπορευματικών μεταφορών, 

διασυνοριακό μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας) και πιθανών βέλτιστων πρακτικών σε 

άλλες περιοχές με παρόμοιες ανάγκες 

Πληροφορίες για το έργο προσφέρονται στις ιστοσελίδες: 

http://interregfreshways.eu/ 

https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/fresh-ways/ 

  



 

 

FRESH WAYS: “Cross-border mechanisms for Green Intermodal and Multimodal Transport of 

fresh products” (2018 - 2021), Interreg V-A Greece-Italy Programme. 

FRESH WAYS has the general objective to promote sustainable transport solutions for high-

quality fresh products, reducing the dependency on harmful transport solutions (sea and road 

transport) and boosting economic growth in the interested areas. 

The project aims to optimize existing passengers’ air routes between Italy and Greece to ship 

fresh products in the aircraft holds. By intensifying exchanges between Italy and Greece, 

FRESH WAYS project is willing to increase non-seasonal tourism and strengthen south-south 

connections in the Mediterranean area of Europe. 

 
 

RESULTS 

 

• Reduce the annual road freight transport loaded in the eligible area by 333 tons, avoiding 

intensive maritime and/or road transport solutions 

• Develop an integrated system to optimize freight management logistics from/to airports 

and reduce environmental impact of road and maritime transport in the eligible area 

• Increase number of travelers between the two Countries throughout the year  

• Transfer main project findings (project pilot actions, cross-border platform for logistic 

management, cross-border supply chain model) and possible best practices to other 

regions with similar needs 

You can find information regarding this project in the following links: 

http://interregfreshways.eu/ 

https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/fresh-ways/ 

 


