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Πού διεξάγεται το EXPLORA; 
Το EXPLORA διεξϊγεται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του 
ΝΟΗΣΙΣ και ςτον περιβϊλλοντα χώρο. Κϊθε ομϊδα 
ϋχει το δικό τησ χώρο δραςτηριοτότων. 
 
 

Πώσ θα περάςει τη μέρα του το 
παιδί μου ςτο EXPLORA; 
Εκπαιδευτικϋσ δραςτηριότητεσ, ομαδικϊ 
παιχνύδια, προβολϋσ εύναι μερικϊ από τα 
πρϊγματα, με τα οπούα το παιδύ ςασ θα αςχολεύται 
κϊθε μϋρα. 
 
 

Ποια είναι η ώρα άφιξησ και 
αναχώρηςησ; 
Η ώρα ϊφιξησ εύναι 8.50 – 9.00. 
Η ώρα αναχώρηςησ εύναι 15.00 – 15.15. 
 
Τη Δευτϋρα, 1η μϋρα του προγρϊμματοσ, η ώρα 
ϊφιξησ εύναι ςτισ 8.30 για την ενημϋρωςη – 
ξενϊγηςη των γονϋων. 
 
Διευρυμένο ωράριο 
Εφόςον εξυπηρετεύ τα ωρϊρια εργαςύασ ςασ, 
μπορεύτε  να αφόνετε το παιδύ ςτισ 8.30 και να το 
παραλαμβϊνετε ωσ τισ 16. 30. 
Σε αυτό την περύπτωςη, θα χρειαςτεύ να 
επικοινωνόςετε μια εβδομϊδα πριν από την 
ϋναρξη του προγρϊμματοσ, ςτο  
2310-483000 (ες. 2). 
 
 

Ποια διαδικαςία ακολουθείτε κατά 
την παράδοςη και παραλαβή του 
παιδιού; 
Το πρωύ, κατϊ την παρϊδοςη του παιδιού, δεν 
απαιτεύται  η υπογραφό ςασ. 
 
Το απόγευμα, κατά την παραλαβή του παιδιού 
είναι υποχρεωτική η υπογραφή ςασ  ςτο 
ανάλογο πεδίο, καθώσ και 
η επίδειξη τησ αςτυνομικήσ ςασ ταυτότητασ. 
 
Σημαντικό: το όνομα ςτην ταυτότητα πρϋπει να 
εύναι το ύδιο με αυτό του ατόμου, που ϋχει 
δηλωθεύ, ότι θα παραλαμβϊνει το παιδύ. 
 

Τι πρέπει να κάνω αν αργήςουμε μια 
μέρα, ή χρειαςτεί να φύγουμε 
νωρίτερα; 
Αν πρόκειται να αργόςετε το πρωύ, ό χρειαςτεύ να 
φύγετε νωρύτερα από τισ 15.00, παρακαλούμε 
ενημερώςτε  εγκαύρωσ ςτο 2310-483000 (ες. 2). 
 
 

Τι πρέπει να κάνω, αν κάποια μέρα 
το παιδί μου δεν μπορεί να 
παρακολουθήςει το πρόγραμμα; 
Αν το παιδύ ςασ πρόκειται να απουςιϊςει κϊποια 
μϋρα, παρακαλούμε ενημερώςτε,  πριν τισ 8.45, ςτο 
2310-483000 (ες. 2). 
 
 

Τι θα γίνει με τισ αργίεσ; 
Η 1η περύοδοσ του EXPLORA θα ξεκινόςει κανονικϊ 
ςτισ 20 / 06 (Αγ. Πνεύματοσ). 
 
 

Ποια πολιτική επιςτροφήσ 
χρημάτων ακολουθείτε; 
Επιςτροφό χρημϊτων γύνεται  ςε περύπτωςη 
υπαιτιότητασ του ΝΟΗΣΙΣ. 
 
Δεν γύνεται μερικό επιςτροφό χρημϊτων ςε 
περύπτωςη που το παιδύ απουςιϊςει κϊποια μϋρα 
από το πρόγραμμα. 
Η/οι μϋρα/εσ απουςύασ δεν αναπληρώνονται. 
 
Σε περύπτωςη που κριθεύ απαραύτητη η 
απομϊκρυνςη ενόσ παιδιού από το πρόγραμμα, θα 
εξεταςτεύ το ενδεχόμενο καταβολόσ μερικόσ 
αποζημύωςησ.  
 
Σε περύπτωςη που ςυντρϋχουν λόγοι υγεύασ και το 
παιδύ δεν παρακολουθόςει το πρόγραμμα ςτο 
ςύνολό του, θα εξεταςτεύ η περύπτωςη επιςτροφόσ 
χρημϊτων, εφόςον προςκομύςετε ϋγγραφο αύτημα 
και ςχετικό ιατρικό βεβαύωςη την επόμενη 
εβδομϊδα από αυτό,  που δεν παρακολούθηςε το 
παιδύ. 
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Τι πρέπει να φοράει το παιδί μου 
ςτο EXPLORA; 
Το παιδύ πρϋπει να φορϊει ϊνετα ρούχα, ανϊλογα 
με τον καιρό. 
Μπορεύ να φορϊει το μπλουζϊκι EXPLORA, το 
οπούο θα πϊρει τη Δευτϋρα, 1η μϋρα του 
προγρϊμματοσ. 
Για λόγουσ αςφϊλειασ και υγεύασ,  δεν 
προτεύνουμε να φορϊνε ανοιχτϊ παπούτςια  
(πχ., πϋδιλα, ςαγιονϊρεσ) 
 

Τι θα πρέπει να έχει μαζί του το 
παιδί μου κάθε μέρα; 
Το ςακύδιο του παιδιού θα πρϋπει να περιϋχει: 

 ϋνα μπουκϊλι νερό,   
 ϋνα καπϋλο για τον όλιο,  
 ϋνα δεύτερο μπλουζϊκι ό μια αλλαξιϊ 

ρούχα (ειδικϊ για τα παιδιϊ των πρώτων 
τϊξεων Δημοτικού). 

 
Δεν προτεύνουμε, να ϋχει μαζύ του ςυςκευϋσ όπωσ 
κινητό τηλϋφωνο, tablet ό κϊποιο παιχνύδι. Το 
ΝΟΗΣΙΣ δεν αναλαμβϊνει την ευθύνη για 
οποιαδόποτε απώλεια ό ζημιϊ. 
 
Σασ παρακαλούμε, αποφύγετε να δώςετε 
χρήματα ςτο παιδί. 
 
 

Τι ςυμβαίνει με τα απολεςθέντα 
αντικείμενα; 
Τα αντικεύμενα που ξεχνιούνται / χϊνονται, 
μπορεύτε να τα αναζητόςετε ςτισ Πληροφορύεσ 
ςτο χώρο υποδοχόσ επιςκεπτών ςτο ΝΟΗΣΙΣ. 
 

Πώσ μπορώ να αλλάξω τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ που δήλωςα; 
Σε περύπτωςη που θϋλετε να αλλϊξετε, πριν και 
κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ, τα ςτοιχεύα 
επικοινωνύασ που δηλώςατε αρχικϊ, παρακαλούμε 
ενημερώςτε  ςτο 2310-483000 (ες. 2). 
 

Χρειάζεται να φέρω κάποια υλικά; 
Το ΝΟΗΣΙΣ προωθεύ την ανακύκλωςη και την 
επαναχρηςιμοπούηςη υλικών. Αν το παιδύ ςασ 
παρακολουθόςει το πρόγραμμα για μαθητϋσ Δ΄- 
Στ΄Δημοτικού, θα θϋλαμε να μασ φϋρετε ϊδεια 
μπουκϊλια αναψυκτικού (μικρό & μεγϊλο 
μϋγεθοσ). 

Πώσ πρέπει να ςυμπεριφέρεται το 
παιδί μου ςτο EXPLORA; 
Σκοπόσ μασ εύναι όλα τα παιδιϊ που ςυμμετϋχουν 
ςτο πρόγραμμα, να περϊςουν τϋλεια! 
Για το λόγο αυτό, θα πρϋπει  κϊθε παιδύ να ςϋβεται 
τα ϊλλα παιδιϊ, τουσ ανθρώπουσ που εύναι 
υπεύθυνοι για το πρόγραμμα και το χώρο που 
βρύςκεται.  Επιπλϋον, ςε καμύα περύπτωςη δεν 
εύναι αποδεκτό ςυμπεριφορϊ επιβλαβόσ για το ύδιο 
το παιδύ και για τα υπόλοιπα. 
Στην περύπτωςη, που κϊποιο παιδύ επιδεύξει μη 
αποδεκτό ςυμπεριφορϊ, θα ειδοποιηθούν οι γονεύσ 
/ κηδεμόνεσ του.  
 

 
Τι θα τρώει το παιδί μου καθημερινά 
ςτο EXPLORA; 
Κϊθε μϋρα ςτισ 10.30, θα δύνεται ςτα παιδιϊ ϋνα 
ελαφρύ snack. 
Στισ 13.30 τα παιδιϊ θα τρώνε ςτο εςτιατόριο του 
ΝΟΗΣΙΣ (ατομικό μερύδα φαγητού, ςαλϊτα ανϊ 4 
ϊτομα, ψωμύ, νερό). 
 
Κϊθε παιδύ μπορεύ να ϋχει μαζύ του κϊποιο snack, 
αρκεύ να μη χρειϊζεται ψυγεύο.   
 
Σε περύπτωςη, που το παιδύ ςασ ϋχει κϊποια 
δυςανεξύα, ό παρουςιϊζει αλλεργικό αντύδραςη ςε 
οριςμϋνεσ τροφϋσ, και δεν το ϋχετε δηλώςει ςτη 
φόρμα εγγραφόσ, παρακαλούμε ενημερώςτε  ςτο 
2310-483000 (ες. 2). 
 
 

Πώσ αντιμετωπίζετε κάποιο πιθανό 
ατύχημα; 
Σε περύπτωςη ατυχόματοσ, μπορούν να δοθούν 
πρώτεσ βοόθειεσ από ϊτομα ςτο προςωπικό του 
EXPLORA , τα οπούα ϋχουν λϊβει ςχετικό 
εκπαύδευςη. Ταυτόχρονα, θα επικοινωνόςουμε 
μαζύ ςασ ςτο τηλϋφωνο ανϊγκησ, το οπούο 
δηλώςατε κατϊ την εγγραφό.  
 
Μόνο με τη δικό ςασ ϋγκριςη, θα δοθεύ ςτο παιδύ 
οποιοδόποτε φϊρμακο (πχ., παυςύπονο). 
 
Αν κριθεύ αναγκαύο, ϊτομο από το προςωπικό του 
προγρϊμματοσ θα ςυνοδϋψει το παιδύ ςτο 
πληςιϋςτερο νοςοκομεύο, με τη ςύμφωνη γνώμη 
ςασ. 

 


