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Οδηγίες Συμπλήρωσης  
Συμπληρώστε με προσοχή τον κωδικό υποψηφίου 
που σας δόθηκε, μαυρίζοντας τον κατάλληλο 
κύκλο για κάθε ψηφίο του κωδικού σας. Ένας 
μαυρισμένος κύκλος από την κάθε οριζόντια 
γραμμή αντιστοιχεί σε ένα ψηφίο του 9ψήφιου 
κωδικού. Για επιβεβαίωση και αποφυγή των 
σφαλμάτων κατά τη διαδικασία  επικύρωσης των 
αποτελεσμάτων, γράψτε το κάθε αριθμητικό 
ψηφίο του κωδικού σας στην αρχή κάθε σειράς.  
 
Υπόδειγμα 
Κωδικός Υποψηφίου: 104511980  
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Επιλέξτε μόνο μια σωστή απάντηση μαυρίζοντας τον αντίστοιχο κύκλο (α, β, γ, δ) δίπλα από τον α/α κάθε ερώτησης 
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