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I. Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την κοινωνικοοικονομική 

ανάλυση έργων και παρεμβάσεων προκειμένου να αποτιμηθούν οι συνολικές 

επιπτώσεις τους σε όρους κόστους και οφέλους από την πλευρά της συνολικής 

κοινωνικής ευημερίας. Παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και πρακτικά 

ζητήματα της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης έργων και παρεμβάσεων, μέσω της 

παρουσίασης των θεμελιωδών εννοιών της συγκεκριμένης προσέγγισης όπως το 

κοινωνικό προεξοφλητικό επιτόκιο και οι εμπειρικές προσεγγίσεις για τον 

υπολογισμό του, το κριτήριο ευημερίας Kaldor – Hicks, τα διάφορα στάδια κατά την 

κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση ενός έργου, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της 

συγκεκριμένης ανάλυσης. Παρουσιάζονται τα διάφορα στάδια κατά τη διαδικασία 

κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης ενός έργου και ιδιαίτερα στην περίπτωση ενός 

έργου επεξεργασίας αποβλήτων. Τέλος, γίνεται η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση 

του έργου της κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των δήμων Ηράκλειας 

και Σιντικής Σερρών και αντλούνται τα κατάλληλα συμπεράσματα γύρω από το έργο, 

τις επιπτώσεις του και τα κόστη και τα οφέλη σε κοινωνικό επίπεδο από την 

πραγματοποίηση του.  
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II. Ευχαριστίες  

 

Πριν από την έναρξη της συγγραφής της παρούσας εργασίας θεωρούσα ότι 

δεν θα χρειάζονταν ευχαριστίες σε όσους πιθανόν θα συμμετείχαν σε αυτή την 

προσπάθεια, απλά και μόνο επειδή ήδη είχαν εκφραστεί προφορικά σε αυτούς και 

μου φαίνονταν κάτι σαν …. Χολιγουντιανό !!! Με την ολοκλήρωση όμως της 

συγγραφής μου βγήκε αυθόρμητα η ανάγκη να τους ευχαριστήσω δημόσια !!! 

 Ευχαριστώ τον κο Πατσάκα Γιάννη πρόεδρο της ΔΕΥΑ Ηράκλειας, τον κο 

Παυλή Κωνσταντίνο επιβλέποντα μηχανικό της ΔΕΥΑ Σιντικής και τον κο 

Μπακούρα Οδυσσέα πρ. προϊστάμενο του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου για την συνεργασία 

τους και τις πολύτιμες πληροφορίες που μου προσέφεραν έτσι ώστε να ολοκληρωθεί 

αυτή η διπλωματική εργασία.  

Αυτονόητο είναι ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή κο 

Βλιάμο Σπύρο για την καθοδήγησή του, την συνεργασία του και για κάθε βοήθεια 

του από την αρχή του προγράμματος και μέχρι την υποβολή της διπλωματικής μου 

εργασίας . 

Τέλος και περισσότερο από όλους ευχαριστώ την γυναίκα μου Ελένη, για την 

σιωπηλή ανοχή αλλά και ουσιαστική συμπαράστασή της, σε μία ακόμη νεανική μου 

τρέλα στα πενήντα πέντε μου χρόνια !!! 

 

 

 

 

 


