
ΤΡΙΤΗ, 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 

Το μοναδικό Κέντρο Ψυχό-Διαγνωστικής Αξιολόγησης της 
Ελλάδος στην Κονταριώτισσα  

 
 
Από την 1 Ιανουαρίου του 2012 το "ΚΕ.Ψ.Α." μεταφέρθηκε από την Αθήνα στην ιδιαίτερη πατρίδα 
(Κονταριώτισσα) του ιδρυτή του, τον κ. Δρ. Αναστάσιο Σταλίκα.  
 
Να σημειωθεί πως είναι το μοναδικό κέντρο σε όλη την Ελλάδα. Συνεπώς όποιος θελήσει την αξιολόγηση 
το ΚΕ.Ψ.Α. θα πρέπει να το επισκεφτεί στην Κονταριώτισσα. 
 
Τί είναι το ΚΕ.Ψ.Α. 
Το 1998, έπειτα από επίπονες και μακροχρόνιες προσπάθειες και με τη συνεργασία του ΟΣΕ, ιδρύεται το 
μοναδικό στην χώρα μας αναγνωρισμένο από την πολιτεία Κέντρο Ψυχοτεχνικής - Αξιολόγησης - 
Πιστοποίησης (ΚΕ.Ψ.Α.) οδηγών όλων των μορφών οδήγησης (ΦΕΚ 1316/τ.Β./31-12-1998). 
 
Σκοπός του ΚΕ.Ψ.Α. 
Σκοποός του ΚΕ.Ψ.Α. είναι η αξιολόγηση των οδηγών όλων των δημόσιων μέσων μεταφοράς, όπως είναι 
των ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΟΣΕ, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΚΟΣ, ΟΑΣΑ, επίσης οδηγοί σχολικών λεωφορείων, 
ταξί, βυτιοφόρα με επικίνδυνα φορτία αλλά και ιδιωτών. 
 
Με την ολοκληρωμένη Ψυχολογική - Ψυχοτεχνική Αξιολόγηση διαπιστώνονται 

• Η καταλληλότητα ή μη του οδηγού  
• Τα όρια ασφάλειας του οδηγού  
• Η επιρρέπεια στο ατύχημα  
• Τα όρια αποκατάστασης από χρόνια χρήση τοξικών ουσιών  

Το κέντρο συμβάλλει καταλυτικά 

• Στην πρόληψη τψν ατυχημάτων, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η χώρα μας (βρίσκετε στην πρώτη 
θέση με 2000 νεκρούς κάθε χρόνο).  

• Στην αναβάθμιση του αισθήματος ασφαλείας του επιβατικού κοινού.  
• Στη μείωση του κοινωνικού - οικονομικού κόστους, το οποίο στη χώρα μας ανέρχεται κάθε χρόνο 

σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ,  

Οι παρεχόμενες διαγνωστικές υπηρεσίες του ΚΕ.Ψ.Α. επεκτείνονται 

• Στην επιλογή προσωπικού επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων και προσωπικού ασφαλείας.  
• Στην αξιολόγηση πιλότων Α/Σ και ελεγκτών.εναέριας κυκλοφορίας.  
• Στην αξιολόγηση κορυφαίων αθλητών/τριών.  

 
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα Δρ. Αναστασίου Σταλίκα του Βασιλείου 
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Ο Δρ. Αναστάσιος Σταλίκας γεννήθηκε στην Κονταριώτισσα Πιερίας. Είναι Ερευνητής - Κλινικός - 
Αθλητικός Ψυχολόγος, Προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητικής Ψυχολογίας και Επικεφαλής στο Εθνικό 
Κέντρο Αθλητικών Ερευνών του ΟΑΚΑ κατά την περίοδο 2006 - 2007. 
Είναι Διπλωματούχος Ψυχολόγος του Πανεπιστημίου Wuerzburg της Γερμανίας με δεκαετής σπουδές και 
Αριστούχος Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής (Τμήμα Ψυχολογίας) του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Τυγχάνει συνιδρυτής του ΕΚΑΕ - ΟΑΚΑ από το 1978 και έχει πλούσιο συγγραφικό, ερευνητικό και 
διδακτικό έργο με πάρα πολλές συμμετοχές και ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια (Ελληνικά, 
Διεθνή, Παγκόσμια). 

• Από το 1980 μέχρι και το 2004 συμμετείχε ως ψυχολόγος της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας.  
• Από το 1984 μέχρι 1986 Φιλοξενούμενος Καθηγητής στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης,  
• Από το 1997 μέλος του Δ/κου Συμβουλίου του Ομίλου Φίλων Ολυμπιακού Πνεύματος.  
• Από το 1998 μέχρι και το 2003 Επισκέπτης Καθηγητής του Πολυτεχνείου του Μονάχου 

Γερμανίας, στον τομέα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας.  
• Από το 1998 ιδρυτής και Δ/ντής του Κέντρου Ψυχοδιαγνωστικής Αξιολόγησης, του μοναδικού 

κέντρου στη χώρα μας για Πιστοποίηση καταλληλότητας οδηγών, πιλότων και όλων των μορφών 
οδήγησης.  

• Από το 1998 μέχρι το 2006 ειδικός σύμβουλος της Επιτροπής Έρευνας, Πρόληψης και Ελέγχου 
Ατυχημάτων Αυτοκινήτου της Ένωσης ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας.  

• Από το 2001 μέχρι και σήμερα μέλος της Συνοδικής Επιτροπής της Εκκλησίας της Ελλάδος τόσο 
για τη στήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όσο και σε θέματα Εκκλησία και Αθλητισμός.  

• Μέλος Επιστημονικών εταιριών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  
• Εκδότης του περιοδικού "Αθλητική Επιστήμη Θεωρία και Πράξη" του ΕΚΑΕ - ΟΑΚΑ.  

 
Τέλος, να σημειωθεί πως ο κ. Δρ. Αναστάσιος Σταλίκας λόγω της ιδιαίτερης αγάπης προς των 
τόπο γεννήσεως του, την Κονταριώτισσα, προσφέρει αποκλειστικά για τους συνδημότες της 
Κονταριώτισσας δωρεάν Ψυχοτεχνική - Αξιολόγηση. 
 
Περισσότερες και λεπτομερείς ενημερώσεις στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Ψ.Α. ή στο κέντρο του 
ΚΕ.Ψ.Α. στην Κονταριώτισσα 
 

 

ΚΕ.Ψ.Α. Κονταριώτισσα 
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ΚΕ.Ψ.Α. Κονταριώτισσα  

 

 

ΚΕ.Ψ.Α. Κονταριώτισσα  

 
 

Πηγή.: http://kontariotissa.blogspot.gr/2012/03/blog-post_4250.html 
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