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Few words about INSETE



Key 
environmental 

and spatial 
planning INSETE 

studies 

• Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων στις τουριστικές 
επιχειρήσεις της Ελλάδας (μελέτη – οδηγός)

• Ο αιγιαλός ως παραγωγικός πόρος. Η χρήση του από τα 
ξενοδοχεία και η κοινωνικοοικονομική συνεισφορά τους.

• Η Χωρική Οργάνωση και Ανάπτυξη του Τουρισμού μέσα από την 
Ανάλυση και Αξιολόγηση των υπό διαδικασία θεσμοθέτησης 
νέων περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων

• Μελέτη για τον τουρισμό πόλεων

• Εργαλείο αξιολόγησης Στρατηγικής ανάπτυξης τουριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών (sustainability framework)

• Μελέτη για τον τουρισμό και το χωροταξικό σχεδιασμό

• Φέρουσα Ικανότητα

• Εξειδίκευση Δράσεων Σύνδεσης Πρωτογενούς-Τουριστικού Τομέα

• Μελέτη για την ορθολογική αναθεώρηση της εκτός σχεδίου 
δόμησης

• Ο Ελληνικός τουρισμός, το περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

• Μελέτη για τη φύση, τον πολιτισμό και την τουριστική ανάπτυξη



TOURISM IN NUMBERS

• Tourism has grown 
tremendously in the last 
few years. Even major 
events (e.g. 9/11, SARS, 
2008 crisis etc.) were not 
able to stem growth.

• Current hit from COVID-
19 pandemic is unique in 
terms of impact (60-
80% reduction)



TOURISM 
IN GREECE

Tourism income in 2019 approx. 18billion 

75%-80% reduction in 2020 approx. 3,5billion 

Is green recovery a solution? 

• priorities for private-sector investment to deliver build a more resilient, greener and digital tourism ecosystem

• - Certification of green destinations and businesses with realistic criteria

• - Reduction / recycling of use of natural resources (energy – water – waste)

• - Data based marketing and destination marketing. ]

• - Training of people working in the industry to adapt to new market trends and technologies



CHALLENGES AHEAD 
AND STEPS TAKEN

Climate law - ΕΚΕΚ

National waste management 
plan

Ban of single use plastics

Circular economy roadmap



CO2 equivalent in Greece 1998-2018



EUKI case 
studies



ENERGY 
STUDIES



Good practices examples
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