
Χρήσιμες πληροφορίες για τη θεραπευτική δουλειά μαζί

Απόρρητο και εμπιστευτικότητα: Ό,τι ειπωθεί κατά τη διάρκεια κάθε θεραπευτικής συνεδρίας

είναι εμπιστευτικό και απόρρητο. Αναλυτικές πληροφορίες για το θεραπευτικό συμβόλαιο

βρίσκονται εδώ: https://angelosleventis.gr/therapeutiko-symvolaio/

Συχνότητα συνεδριών: Μία φορά την εβδομάδα, την ίδια ώρα και μέρα. Η εβδομαδιαία

συχνότητα είναι απαραίτητη, ειδικά στην πρώτη θεραπευτική περίοδο, καθώς δίνει τη

δυνατότητα εγκαθίδρυσης της θεραπευτικής σχέσης και την εξέλιξη της θεραπείας. Είναι πολύ

σημαντικό να υπάρχει τυπικότητα στην παρουσία & συχνότητα, διαφορετικά δε μπορεί να είναι

αποδοτική η διαδικασία της θεραπείας.

Πολιτική ακυρώσεων: Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη ανάγκη να ακυρώσεις μία

συνεδρία, χρειάζεται να με ενημερώσεις το λιγότερο 48 ώρες νωρίτερα, για να μπορέσουμε να

βρούμε μία εναλλακτική μέρα και ώρα. Η συγκεκριμένη συνεδρία θα μετατεθεί για άλλη

μέρα/ώρα την ίδια ή την επόμενη εβδομάδα. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει έγκαιρη ακύρωση,

η συνεδρία θα χρεωθεί κανονικά. Στη σπάνια περίπτωση που χρειαστεί να ακυρώσω εγώ κάποια

συνεδρία, σίγουρα θα προτείνω μια άλλη ώρα για να κάνουμε το ραντεβού μας.

Σε περίπτωση που καθυστερήσεις να έρθεις στο ραντεβού μας, δυστυχώς δε μπορεί να

υπάρξει επέκταση του χρόνου της συνεδρίας μας, οπότε καλό είναι να είσαι εκεί 2-3 λεπτά

νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για τις διαδικτυακές συνεδρίες.

Διακοπές και αργίες: Σε περίπτωση που χρειαστεί να λείψω θα σε ενημερώσω όσο πιο νωρίς

γίνεται. Στις γιορτές και στις αργίες όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, Καλοκαίρι κλπ, θα σε

ενημερώσω εγκαίρως ποιες μέρες το γραφείο θα παραμείνει κλειστό.

Κλείσιμο και τερματισμός θεραπείας: Είναι σημαντικό να με ειδοποιήσεις πριν αποφασίσεις

να ολοκληρώσουμε την ψυχοθεραπεία, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το κατάλληλο

κλείσιμο. Σε ατομικό επίπεδο, συνήθως χρειάζονται δύο συνεδρίες και στην ομάδα χρειάζονται

τρεις συναντήσεις. Το κομμάτι του αποχαιρετισμού έχει μεγάλη αξία καθώς θα είναι μία
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συνάντηση για να δούμε τι έχουμε κάνει ως τώρα αλλά και να αποχαιρετιστούμε, τιμώντας έτσι,

τη δουλειά που έχουμε κάνει μαζί.

Διάρκεια συνεδρίας: Η διάρκεια της ατομικής συνεδρίας είναι 45 λεπτά. Η διάρκεια των

ομάδων είναι 90 λεπτά.

Κόστος ατομικής συνεδρίας με κο Λεβέντη Άγγελο: 70€ Επεξήγηση κόστους θεραπείας

Κόστος ομαδικής θεραπείας με κο Λεβέντη Άγγελο: 180€/μήνα για 10 μήνες ετησίως

(εισαγωγική ατομική συνάντηση 30΄: 50€)

Κόστος συνεδρίας με εξειδικευμένο συνεργάτη του Zen Therapy Center: 50€

Αναπροσαρμογή κόστους: Το κόστος των συνεδριών υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή.

Εξόφληση συνεδριών: Η εξόφληση των συνεδριών από κοντά γίνεται με μετρητά, στο τέλος

κάθε συνεδρίας μας. Στις περιπτώσεις διαδικτυακών συνεδριών κάθε συνεδρία προπληρώνεται

τουλάχιστον 2 μέρες πριν, το οποίο αποτελεί και την επιβεβαίωση της συνεδρίας.

Για Skype, Viber, Zoom συνεδρίες εξ’ αποστάσεως: Προπληρώνονται είτε τουλάχιστον 2 μέρες

πριν από κάθε συνεδρία ή προπληρώνεται ολόκληρος ο μήνας στην αρχή κάθε μήνα.

Η εξόφληση γίνεται μέσω PayPal, Monese, Revolut, VivaWallet ή τραπεζικής μεταφοράς από

ίδια τράπεζα στους  λογαριασμούς που αναφέρονται παρακάτω.

Web-banking:

Τράπεζα Πειραιώς: GR5701720790005079044961435

Εθνική Τράπεζα: GR7201106580000065851253321

Alphabank: GR3201401590159002101243912

Eurobank: GR3002606040000720101511942

VivaWallet: https://pay.vivawallet.com/Leventis [με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα]

Paypal: http://paypal.me/leventistherapist [με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα]

https://angelosleventis.gr/akrivi-psychotherapeia-kostos/
https://pay.vivawallet.com/Leventis
http://paypal.me/leventistherapist


Revolut: https://revolut.me/angeloxcdq

https://revolut.me/angeloxcdq

