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ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΣΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εύχομαι να αποκτήσω ένα δωμάτιο με πριγκίπισσες
Αλεξάνδρα, 5

ρετινοβλάστωμα



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ 
ΑΡΤΑΚΗΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΜΟΚΟΥ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΟΥΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 1ο



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
10Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΑ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 
8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΕΙΑΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

3o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ 
ΨΥΧΙΚΟΥ 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΕΜΕΝΗ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΥΡΕΥΕΙ 

ΟΜΑΔΑ 1: Νηπιαγωγείο Κορυφής Ημαθίας

9ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών. 

4ο Νηπιαγωγείο Φαρσάλων

Νηπιαγωγείο Αιγιάλης Αμοργού

8ο Νηπιαγωγειο Νεάπολης

12ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 

Νηπιαγωγείο Τρικάλων Ημαθίας

7ο Νηπιαγωγείο Βέροιας



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

2o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
(ΔΥΕΠ) - ΤΜΗΜΑ Α1

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΔΕΛΑΣΑΛ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

8o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ -
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 55o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

123o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΤΜΗΜΑ 2Ο 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ

 

 

          123ο    ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

                       2ο    ΤΜΗΜΑ  



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 
"ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ"

23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ο Δημιουργικός Διαγωνισμός μας διακρίνεται σε τέσσερις κατηγορίες, δεύτερη εκ των οποίων είναι η κατηγορία

«Φωτογραφία», όπου μαθητές μπορούν να αποτυπώσουν σε μία φωτογραφία τη δική τους έμπνευση γύρω από το Αστέρι της

Ευχής! Παρακάτω τα νηπιαγωγεία γενικής αγωγής που έλαβαν μέρος σε αυτή την κατηγορία.

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΟΥ 
ΝΕΡΟΥ 


