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READING USE OF ENGLISH 

Exam Centre (Εξεταστικό Κέντρο):  
 

First Name (Όνομα): 

Father’s Name (Όνομα Πατρός): 

Last Name (Επώνυμο): 

Date of Birth (Ημερομηνία Γέννησης): 

 

AW
AR

DS
  L

EV
EL

  1
 

Κωδικός Υποψηφίου 
Γράψε τον κωδικό και γέμισε τον κύκλο  

με τον αντίστοιχο αριθμό της κάθε στήλης. 
      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Οδηγίες: • Γέμισε τους κύκλους καλά όπως το παράδειγμα:   

• Χρησιμοποίησε μόνο μολύβι. 

• Μη χρησιμοποιείς διορθωτικό υγρό (Blanco). 

 

• Απάντησε όλες τις ερωτήσεις. 
• Σημείωσε μόνο μια απάντηση σε κάθε ερώτημα. 
• Σβήσε καλά ότι διορθώσεις. 
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First Name (Όνομα): 

Father’s Name (Όνομα Πατρός): 

Last Name (Επώνυμο): AW
AR
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EL

  2
 

Κωδικός Υποψηφίου 
Γράψε τον κωδικό και γέμισε τον κύκλο  

με τον αντίστοιχο αριθμό της κάθε στήλης. 
      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Οδηγίες: • Γέμισε τους κύκλους καλά όπως το παράδειγμα:   

• Χρησιμοποίησε μόνο μολύβι. 

• Μη χρησιμοποιείς διορθωτικό υγρό (Blanco). 

 

• Απάντησε όλες τις ερωτήσεις. 
• Σημείωσε μόνο μια απάντηση σε κάθε ερώτημα. 
• Σβήσε καλά ότι διορθώσεις. 

 

Exam Centre (Εξεταστικό Κέντρο):  
 

Date of Birth (Ημερομηνία Γέννησης): 
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First Name (Όνομα): 

Father’s Name (Όνομα Πατρός): 

Last Name(Επώνυμο): AW
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Κωδικός Υποψηφίου 
Γράψε τον κωδικό και γέμισε τον κύκλο  

με τον αντίστοιχο αριθμό της κάθε στήλης. 
      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Οδηγίες: • Γέμισε τους κύκλους καλά όπως το παράδειγμα:   

• Χρησιμοποίησε μόνο μολύβι. 

• Μη χρησιμοποιείς διορθωτικό υγρό (Blanco). 

 

• Απάντησε όλες τις ερωτήσεις. 
• Σημείωσε μόνο μια απάντηση σε κάθε ερώτημα. 
• Σβήσε καλά ότι διορθώσεις. 

 

Exam Centre (Εξεταστικό Κέντρο):  
 

Date of Birth (Ημερομηνία Γέννησης): 
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First Name (Όνομα): 

Father’s Name (Όνομα Πατρός): 

Last Name (Επώνυμο): 
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Κωδικός Υποψηφίου 
Γράψε τον κωδικό και γέμισε τον κύκλο  

με τον αντίστοιχο αριθμό της κάθε στήλης. 
      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Οδηγίες: • Γέμισε τους κύκλους καλά όπως το παράδειγμα:   

• Χρησιμοποίησε μόνο μολύβι. 

• Μη χρησιμοποιείς διορθωτικό υγρό (Blanco). 

 

• Απάντησε όλες τις ερωτήσεις. 
• Σημείωσε μόνο μια απάντηση σε κάθε ερώτημα. 
• Σβήσε καλά ότι διορθώσεις. 

 

Exam Centre (Εξεταστικό Κέντρο):  
 

Date of Birth (Ημερομηνία Γέννησης): 
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Κωδικός Υποψηφίου 
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με τον αντίστοιχο αριθμό της κάθε στήλης. 
      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Part One 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

LISTENING 

Part Two 

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

Part One 

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

43.   

44.   

45.   

 

USE OF ENGLISH 

Part Three 

56.   

57.   

58.   

59.   

60.   

61.   

62.   

63.   

64.   

65.   

 
Part Two 

46.   

47.   

48.   

49.   

50.   

51.   

52.   

53.   

54.   

55.   

 

Part Four    

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 

 

Part Three 

66.   

67.   

68.   

69.   

70.   

 

Οδηγίες: • Γέμισε τους κύκλους καλά όπως το παράδειγμα:   

• Χρησιμοποίησε μόνο μολύβι. 

• Μη χρησιμοποιείς διορθωτικό υγρό (Blanco). 

 

• Απάντησε όλες τις ερωτήσεις. 
• Σημείωσε μόνο μια απάντηση σε κάθε ερώτημα. 
• Σβήσε καλά ότι διορθώσεις. 

 

Exam Centre (Εξεταστικό Κέντρο):  
 

Date of Birth (Ημερομηνία Γέννησης): 

 


