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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑβΗΝΑΙΧ
ΤΗ, 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1969 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ

147

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 483

Περί μετυνομασίας συνοικισμών, κοινοτήτων καί θέσεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ύπ’ οψιν τάς διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 
τής 17/21—9—1926 «περί μετονομασίας συνοικισμών, πό
λεων καί κωμών», κυρωθέντος ύπο τοϋ Ν. 4096/1929, ώς 
ώς τοϋτο έτροποποιήθη υπό τοϋ άρθρου 35 τοϋ Α.Ν. 1610/ 
1935, «περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τής περί δήμων καί 
κοινοτήτων νομοθεσίας», καί τοϋ άρθρου 55 τοϋ ύπ’ άριθμ. 
864/1960 Β. Δ/τος «περί όργανισμοΰ τοϋ Υπουργείου τών 
Εσωτερικών», μετά γνώμην τοϋ Συμβουλίου Τοπωνυμιών 
έκφρασθεϊσαν κατά τάς συνεδρίας αύτοϋ τής 28 Απριλίου 
καί 22 Μαΐου 1969, προτάσει τοϋ 'Ημετέρου επί τών Εσω
τερικών Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

’Άρθρον μόνον.
Α'. Έν τώ νομώ Άχαΐας.

Επαρχία Πατρών.
'Η Κοινότης Κούμαρη μετονομάζεται «Κοινότης Έλ- 

ληνικοΰ».
Β'. Έν τώ νομώ Κιλκίς.

Επαρχία Κιλκίς.
1. Αΐ παρά τώ Δήμω Κιλκίς κατωτέρω θέσεις μετονομά

ζονται ώς έξης : «Μπαξές Παπαδοπούλου» εις «Κήπος 
Παπά», «Μπαξές Ζώγκα» εις «Κήπος Ζώγκα», «Μπαξές 
Κανδήλα» εις «Κήπος Κανδύλα», «Γκίτσικαν» είς «Σι
γανό», «Σόσλοβον» είς «Σεβαστόν», «Άκτασι» εις «Ά- 
σπρόπετρα», «Νιβόρη» είς «Πλυμένο», «Στέζοβον» εις 
«Ασημένιο», καί «Ταλάκα» εις «Βοσκοτόπι».

2. 'Η παρά τή Κοινότητι Αγίας Παρασκευής θέσις 
«Τσαϊρλίκ» μετονομάζεται «Λιβαδάκι».

3. 'Η παρά τή Κοινότητι 'Αγιονερίου θέσις «"Υψωμα Σα- 
βέτους» μετονομάζεται «Γουρούνι».

4. Αί παρά τή Κοινότητι 'Αγίου Μάρκου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονταιώς έξης: «Πεϊκόβου» είς «Μεγαλόκαμ- 
πος», «Παπά ’Ασλαμάδες» είς «Παπάς», «Χαραπάδες» είς 
«Χαλάσματα», «Καρά Λόφος» είς «Άράπης», «Καϊνάκ» 
είς «Πηγή», «Καβάκ» είς «Λεύκη», καί «Άρτά Καράν» είς 
«Μαύρη Ζώνη».

5. Αί παρά τή Κοινότητι Ακρίτα κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Κραστάλ» είς «Κόκκινη Κορφή», 
«Μαχαλάδες» είς «Συνοικίες», «Μπουγιουκλή» είς «Μουστά

κι», «Βλαντάγια» είς «Κορφοβούνι» καί «Στενά Βλαντα- 
γιάς» είς «Περάσματα».

6. 'Η παρά τή Κοινότητι ’Αμαράντων θέσις «Κουρί» 
μετονομάζεται «Δάσος».

7. 'Η παρά τή Κοινότητι Άναβρυτοΰ θέσις «Βιρλάν» μετο
νομάζεται «Σφύρα».

8. Αΐ παρά •.ή Κοινότητι ’Λνθοφύτου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπαΐρια» είς «Ανήφορος» καί 
«Τσαΐρια» ε.’ς «Λιβάδι».

9. Αί τ.ι· < τή Κοινότητι Άντιγονείας κατωτέρω θέσεις 
μετονομά/' /ται ώς έξής : «Γκραδίτσα» είς «Χαλάζι», 
«Τσαλίκα., είς «Σκληρό». «Γιαλούκ» είς «Γυαλός», «Τορ- 
τσελή» είς «Παλάτι», «Πιζίμι» είς «Ρεματάκι» καί «Άλασ· 
λή» είς «Κορφή».

10. Ή παρά τή Κοινότητι Άξιοχωρίου θέσις «Κιεοπροΰ 
Όβασί» μετονομάζεται «Γέφυρα».

11. 'Η παρά τή Κοινότητι "Ασπρου θέσις «Τσιφλίκι» 
μετονομάζεται «Αγρόκτημα».

12. Α'ι παρά τή Κοινότητι Βαφιοχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής :

«Κουρί» είς «Δασάκι», «Μπεϊγλερή» είς «Αρχοντικά», 
«Καζανόβον» (X 410- Ψ 370) είς «Κακόρεμα», «Καζανό- 
βου» (Χ423-Ψ375) είς «"Απλωμα», «Μπεϊγλερή» (X 427- 
Ψ 365) εις «Βρύοη», «’Αβρέτ Χισάρ» είς « Γυναικόκαστρον», 
«Σουρτάρας» (X 432 - Ψ 388) είς «Πηγή», «Σουρτάρας» 
(X 424 - Τ’ 390) είς «"Οργωμα», «’Ασία Μαχαλέ» είς 
«Συνοικία Ασίας», «Μπάρα» είς «Αύλάκι», «Σελεμλή» είς 
«Σέληνος» καί «Άρτζάν» είς « Πληρωμένα».

13. 'Η παρά τή Κοινότητι Γαλλικού θέσις «Καβακλή» 
μετονομάζεται « Λευκώνας».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Γερακαρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ιός έξής : «Πελίτι» είς «Πελάτης», «Δο- 
γάντζα» είς «Γεράκι» καί «Άσά.ρ» είς «Κοφτό».

15. 'Η παρά τή Κοινότητι Δροσάτου θέσις «Τσαρδάκια» 
μετονομάζεται «Βίγλες».

16. Αί παρά τή Κοινότητι Ελληνικού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται οός έξής :

«Κοτζά Μαχαλά» είς «Μεγάλη Συνοικία», «Ντουκουσ- 
λού» είς «Εννέα Χαλάσματα», «Κιούλελη» είς «Ροδώνες», 
«Μουρσαλή» είς «Φωτεινό Ρέμμα», «Κιοοτσαλίκ» είς «Κρυ
φά Χαλάσματα», «Κιούλελη» (/ 815- νΓ 445) είς «Ροδό- 
ρεμα», «’Οροντζόμπαση» είς «Ξυλάδες» καί «Ιίατσό» εί; 
«Μάνδρα».

17. Αί παρά τή Κοινότητι Έπταλόφου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γαβάσγιαννη - Μύλος» είς
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«Μύλος», «Πέρλοβα» εις «Πληγούρι» καί «Ντίρή» είς 
«Άφρόρεμα».

18. Αί παοά Κοινότητι Εύζώνων κατωτέρω θέσεις 
αετονοιιάζονται ώς έξής : «Τριάσκα» εις «'Γριποταμος», 
«Γκοέους» εις «Βρύση Γρηάς», «Τουτλουκι» εις «Μουριές», 
«Μπέλα Μανδρί» εις «Λευκοστάνη», «Ντερετ,ιαλ» εις 
«Πέρασμα», «Μπάρα» εις «Αύλάκι» και « Αρτ^αν» εις 
«Πληρωμένα».

19. 'Η παρά τη Κοινότητι Εύκαρπίας θέσις «Καϊνάκι» 
μετονομάζεται «Πηγές».

20 Αί παρά τή Κοινότητι Θεοδοσιών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπαϊρλή» εις «’ Ανηφορΐά» και 
«Ράβνα» εις «’Ίσωμα».

21. Αί παρά τη Κοινότητι Ισώματος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μεγάλα Τσαΐρια» εις «Μεγάλα 
Λιβάδια», «Κερλίς» εις «Καλόγηρος», «Τάς ,Μπουνάρ» εις 
«Πετροπηγή», «Κουρου» εις «Δασερο», «Κοριτα» εις 
φη», «Καβάκι» εις «Λεύκες», «Κοτσι» εις «Κριάρι», 
«Γκιουκτσέρι» εις «Σκοτεινόρεμα» «Ντελή Ραμαζάνι» εις 
«Σαρακοστή», «Καρανίκ» εις «Μαύρο Ρέμα», «Τσιφλίκ 
Έοη» εις «Περιβόλι», «Άρμουτλοΰ Μπουρούμ» εις «Α
χλαδιές» «Κοτζά Μπαγλαρί» εις «Αμπέλια», «Μιλ Τσι- 
σμισή» εις «Άμμόβρυση», «Φουντουκλοϋ» εις «Φουντούκι», 
«Πιλάφ Λόφος» εις «Μύτακας», καί «Ντόμπρα» εις «Ί- 
σιόρεμα».

22. Αί παρά τη Κοινότητι Καμπάνη κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς εζτ/ζ : «Ποσοβα» εις «εςεοοκαμπος», 
«Ίντεκλίκ» εις «Κατεβασια» «Τεκνε Μπουγας» εις «Στε- 
νωσιά», «Καβάκ» εις «Λευκόρεμα» καί «Άλτσέ Κλισέ» εις 
«"Ανοιγμα».

23. Αί παρά τη Κοινότητι Καρτερών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης :

«Καράϊκα Λόφος» είς «Μαυρόλοφος», «Μνήμα τού Άγά» 
'είς' «Μνήμα», «Τσαΐρι» εις «Λιβαδότοπος» «Κουρί» είς 
«Μικρόδασος», «Μαρκίρ Κουρί» είς «Δάσος Μάρκου» καί 
«Ντόπρα» είς «Καλονέρι».

24. Αί παρά τη Κοινότητι Καστανεών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Πετσαλί - Τσαΐρι» είς «Λιβά
δι Πέτα»,«Δεκελή Τάς» είς «Μονοστήρι», «Μπουγιούκ Τάς» 
είς «Μεγάλη Πέτρα» καί «Βεργετούρ» είς «Φαγάνα».

25. Αί παρά τη Κοινότητι Κάτω Θεοδωρακίου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Ίσαμπερλή» είς «Ση- 
μαδότοπος» καί «Λιούλκα» είς «Κούνια».

26. 'Η παρά τη Κοινότητι Κοιλαδίου θέσις «Γιαρδιμλή» 
μετονομάζεται «Κορφούλα».

27. Αί παρά τη Κοινότητι Κοκκινιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Κούρτ» είς «Λυκόρεμα», «Μούς 
Δερέκ» είς «Γουρουνόρεμα», «Σεϊτάν» είς «Διαβολόρεμα» 
καί «Αραράτ» είς «Ψήλωμα».

28. Αί παρά τή Κοινότητι Κορωνούδας κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης :

«Τσακιτζή» είς «Παλληκάρι», «Καρτάλ Λόφος» είς «Α
ετός», «Ντελιά Άμέτ» είς «Τρελλο-Μίμης», «Χότζα» είς 
«Πηγάδι» καί «’Αρμπουρή» είς «Όρθόλιθος».

29. Αί παρά τή Κοινότητι Μαυρονερίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Δυο Καβάκια» είς «Λεύκες» 
«Τσαΐρια» είς «Λιβάδια», «Μπέικα» είς «Αρχοντικά» καί 
«Βαράδι» είς «"Αλογα».

30. Αί παρά τή Κοινότητι Μεγάλης Βρύσης κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης :

«Τσαΐρια» είς «Λιβάδια», «Πατόζα» είς «Αλώνια» «Τού- 
σγια» είς «Αλυκή», «Μπαΐρια» είς «Χέρσα», «Τσαΐρια» 
(X 490 - Ψ 405) είς «Λιβάδια», «Καραγάτσι» είς «Φτε
λιά», «Μπογιούκ» είς «Τρανός», «Σερσεμλή» είς «Χαζό- 
ρεμα» καί «Κοτζά Χισάρ» είς «Κάστρον».

31. Αί παρά τή Κοινότητι Μεγάλης Στέρνας κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης :

θέσεις

ειςϊ εις»εις
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καί

εις

εις
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«"Αλσα Μαχαλά» είς «Συνοικία» καί «Τσουγκούντσα» 
είς «"Ασπρη Κορφή».

39 V παρά τή Κοινότητι Μελανθίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Έσκή Τάρκ» είς «Χαρίσματα», 
«Μουσγαλή» είς «Λασπόρεμα», «Σλατινα» εις «Χουσο», 
«Καβάκια», είς «Λεύκες», «Παζαρλή» είς «Αγορά». 
«Παζαρλή» (X 717 - Ψ 365) είς «Ρέμα», «Άχμετλη» ει; 
«Κορυφή», «Γάλε» εις «Καστρον».

33. Αί παρά τή Κοινότητι Μεσιανού κατωτέρω 
μετονομάζονται ως εςής :

«Καρά Μπουνάρ» είς «Μαυροπηγαδο», «Χασανοβα» 
«Χρυσή», «Μπουζαλίκια» είς «Δροσιά», «Ντάουκλή» 
«Μεσαΐον», «Αραράτ» είς «"Υψωμα» καί «Κόρτια» 
«Λύκος».

34. Αί παρά τή Κοινότητι Μικροκάμπου κατωτέρω 
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Άσμακι» εις «Βούρκος» 
«Βακούφια» είς «Μοναστήρια».

35. Αί παρά τή Κοινότητι Μουριών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ντερβέν» εις «Πέρασμα», «Κα
ρά» είς «Μαυρόρεμα», «Κομιτατζή» είς «Ρέμα», «Τσα- 
τάλ Τσεσμέ» είς «Δίκρουνος», «Πολιτλίκ Μεσάδες» εις 
«Ψαρόδασος», «Σεκή» είς «Πεζούλι» καί «Χόντζια» 
«Ρέμα».

36. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Σάντας κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης ■ «Τσιφλίκι Παπαδιας» 
«Παπαδιά», «Ραμχανλή» εις «Προφήτης» καί «Ντεβέ 
Καράν» είς «Καμήλα».

37. Αί παρά τή Κοινότητι Νέου Γυναικοκάστρου κατωτέ
ρω θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Μπαΐρια» εις « Α
γονο», «Γκιουρένι» είς «Καμμένα», «Τσαΐρι Ζούτα» εις 
«Λιβάδι Ζούτα», «Κοκάρτζα» είς «Κρεμμυδάς», «Κοτζά 
’Ομερλή» είς «Μεγάλος Όμέρ», «Μοτόρια» είς «Δυνατός» 
καί «Γκιολάκια» είς «Πηγοΰλες».

38. Αί παρά τή Κοινότητι Ξυλοκερατέας κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Γιατζιλάρ» είς «Λιπαρό», 
«Τσαΐρια» είς «Λιβάδι» καί «Κερπίτσ» είς «Πλιθιά».

39. Αί παρά τή Κοινότητι Πεδινού κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Άσικλή Γιαλού» είς «Λεβέντης», 
«Καϊνάκια» είς «Μικροπηγές» καί «Κουρί» είς «Δασάκι».

40. Αΐ παρά τή Κοινότητι Παναγίας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Σικί Άλτί» είς «Συκιά», «Μπεγ- 
κλίκι» είς «Βίγλα», «Μουρμουλίκι» είς «Χερσάδι», «Κε- 
λεμέδες» είς «Χέρσον», «Ξερός Τσεσμές» είς «Ξηροκρήνη», 
«Έρ. Τοβαπλή» είς «Έρ. Τσοβά», «Έρ. Τσαλισλή» εις 
«’Ερ. Τσαλή», «Έρ. Δοκουσλή» είς «’Ερ. Δούκα», «Έρ. 
Μοχαϊλή» είς «Έρ. Μιχάλη», «Σορτάρα» είς «Συρτάρι» και

’ «Τσαρδάκια 'Αγίας Κυριακής» είς «Καλύβια»;
41. Αί παρά τή Κοινότητι Πολυκάστρου κατωτέρω θέ

σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Άρτζά Καλύβια» είς «Κα
λύβια», «Βάρδινα» είς «Γόνιμο», «Παλ. Καραούλι» εις 
«Μέλια», «Τέμα» είς «Στέμμα», «Λίμνη Άρτζέν» είς «Λί
μνη» «Άρναούτ Τάς» είς «Βραχάκι»,

42. Αί παρά τή Κοινότητι Ποντοκερασέας κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μπαζί» είς «Παλιό—Ρέμα», 
«Κόπτωρ» είς «Κοφτερό», «Μεγάλο Πελίτ» έίς «Μεγάλη 
Δρύς», «Κογιαλίκ» είς «"Ερημο», «Σαπαντζαλή» είς «Α
λέτρι», «Παπράτ» είς «Φτερόρεμα», «Χαμζαλή» είς «Κον- 
τόρεμα», «Χατζή» Τσελέρ» είς «Χαλάσματα», «Χατζή 
Ντεντελέρ» είς «Ερείπια 'Αγίων», «Μύλου Γιοβάκ» είς 
«Παλαιός Μύλος» καί «Νεκροταφείο» Χαμζαλή» είς «Χα
μηλά Μνήματα».

43. Αΐ παρά τή Κοινότητι Ροδώνος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Γκιουλεμλή» είς-«Γελαστή», 
«Καρατάς» είς «Λεκάνη», «Πότοβον» είς «Παπάδες», 
«Καρατζαλή» είς «Άγκαθιές», «Σουλτάρα» είς «Βοσκές» 
«Καρατζαλή» είς «Μαυρόκλαδα» «Καραγάτσ» είς «Φτε
λιά».
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44. Αί παρά τή Κοινότητι Σταθμού Μουριών κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Παλουτλούχ» εις «"Α
πλωμα», «Κουρού» εις «Ξηρόρεμα», «Κ/.ρά Μπουρούν» εις 
«Μύτακας» ό<αί «Σεϊμάν Καγιασί» εις «Πέτρα».

45. Αί παρά τη Κοινότητι Σταυροχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Τσαΐρια» εις «Λιβάδια», 
«Βοτλίκι» εις «Νερότοπος» καί «Καρά Σοΰ» εις «Μα.ρο- 
νέρι».

46. Αί παρά τη Κοινότητι Τερπύλλου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Τσομ?.εκτση» εις «Λαγίνα», 
«Ντεκωβίλ» εις «Τραινάκι», «Τομούρι» εις «Μούρη» καί 
«Ράϊκο Μπουνάρ» εις «Πηγάδι».

47. Αί παρά τη Κοινότητι Τριποτάμου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ούς έξης : «Καρά Ντάγ» εις «Μαυροβούνι» 
καί «Κούς Μπαϊρλή» εις «Φωληά».

48. 'Η παρά τη Κοινότητι Φύσκας θέσις «Καβάκ» μετο
νομάζεται «Λεύκη».

49. Αί παρά τη Κοινότητι Χέρσου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Ντουπράβα» εις «’Ίσωμα», «Ντόλ- 
βα» εις «Χαμηλή» καί «Κιούγκι» εις «Σωλήνας».

50. Αί παρά τη Κοινότητι Χρυσοπέτρας κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Άσίρι» εις «’Άχυρον», 
«Μπρούσαλα» εις «Κισσός», «Μπουζαλίκια» είς «Κρυό- 
τοπος», «Τσουμά Μαχαλά» εις «Παρασκευή», «Χατζή 
Χασανλή» είς «Προφήτης», «Έρ. Άρτζιλάρι» είς «Με
λίσσια» καί «Έρ. Χαϊδαρλή» εις «Γούρικο».

51. Αί παρά τη Κοινότητι Λειψυδρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «’ίσσάρ Λόφος» εις «Χάρισμα», 
«Γενή Μαχαλά» εις «Νέα Συνοικία» καί «Ίναυλή» είς «Α
κροποταμιά».

52. Αί παρά τή Κοινότητι Λευκοχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Μπίκου» είς «Βρύση», 
«Μπαΐρια» εις «Άγονο», «Γαϊτάνου Λόφος» είς «Γαϊτάνι» 
«Βλέπε Κουρί» είς «Δασάκι», «Μεσέ» είς «Μεσιές» καί 
«Τεκμεζάρι» είς «Μνήμα».

Επαρχία Παιονίας.

1. Αί παρά τώ Δήμω Άξιουπόλεως κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπαϊράμι» είς «Λαμπρή», 
«Μπαΐρια» είς «Χέρσα», «Σούλτα» είς «Ρέμα τής Κυράς», 
«Βαρδατζίκι» είς «Μίκ Άξιός», «Σάνοβον» είς «Σανός», 
«Ντάμποβον» είς «Στάνη», «Γκόλι Μπουρνού» είς «Μυ
τεροί Βράχοι», «Σαϊκάρ» είς «Ταχυδρόμος», «Στούντινα 
Βόντ» είς «Κρυονέρι», «Ούζούν Μπουρουνοΰ» είς «Μυτα
ράς», «Βάλε Πεδικλός» είς «Κοχλίας», «Στενά Τσιγκανέ 
Δερβέν» είς «Γυφτοπέρασμα», «Ντόμπρο Μίρ» είς «Γαλήνη» 
«Σαρή Μεσέ» είς «Χρυσόδενδρο», «Καπάν» είς «Σκεπα
στόν», «Κούρτ» είς «Λυκόρεμα», «’Ίσβερον» είς «Πηγή», 
«Τσερνόκ» είς «Μαυρόπετρα» καί «Καρτάλ Τάς» είς «’Α- 
ετοράχη».

2. Αί παρά τη Κοινότητι Αγίου Πέτρου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσιμπούλκα» είς «Κρεμ- 
μυδάκια», «Σάζι» είς «Ψάθες» καί «Μπαΐρια» είς «Α
νώγια».

3. Αί παρά τή Κοινότητι Γοργόπης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ούμτα» είς «Φούσκα», «Καρα- 
γιανίτσα.» είς «Γιαννούλα», «Ροάτ» είς «Ρέμα», «Μπουρού- 
νια» είς «Μύτες», «Λατομίρτσα» είς «Χαλικιάς», «Άλμπα 
Κέντρα» είς «Άσπρόπετρα», «Στρίντολ» είς «Καγκελωτά», 
«Βαλάκοβα» είς «Άπλωμα», «Ίσγούριτο» είς «Στρογγυλό» 
καί «Λάζαρβουτ» είς «Λαζαράδες».

4. Αί παρά τη Κοινότητι Γουμενίσσης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Σούκα Ρέκα» είς «Ξηροπότα- 
μος», «Λιμπάσκεριτ» είς «Φιλλύρα», «Καραντίνι» είς «Κλει
στό Ρέμα», «Καζάν» είς «Καζάνι», «Ραμνίστα» είς 
«Πλατεία», «Τσικαρτσίτσα» είς «Χαλιάς», «Πίτσικα» 
είς «Νόθος», «Γιούρβιτσα» είς «Γεωργία», «Μπάρατα» είς 

«Νεροκράτημα», «Βαρτόκ» είς «Γυριστό», «Γραμμάδες» 
εις «Σχιστά», καί «Μιτσικώφ Ντόλ» είς «’Αρκουδόλακκος».

5. Αί παρά τή Κοινότητι Γρίβας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Σίβινι Νίβε» είς «Βρασιάδες», Ρίν- 
τοτ», είς «Ψήλωμα», «Σουγαρέλα» είς «Ξηροπόταμος». 
«Κουρί» είς «Δασάκι», «Πουσιΐτ» είς «Ένέδρα», «Ματρού- 
να» είς «Αγριόχορτου» καί «Μπαρτούνι» είς «’Ορθό- 
λιθος».

6. Αί παρά τή Κοινότητι Είδομένης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Άσάρ» είς «Παλαιά», «Κουρτ ’Αν- 
τά» είς «Λυκονήσι», «Ντάντο» είς «Γρηά», «Νασούρ» είς 
«Βοϊδόρεμα», «Τσαΐρια» είς «Λιβάδι», «Κρίβα Κρούς» είς 
«Αχλαδιά», «Κατζαμαρλί» είς «Κάμπος» «Άλτσάκι» είς 
«Πέρασμα», «Νόβα Κουρί» είς «Δάσος», «Μάλα Ρέκα» είς 
«Ποταμάκι», καί «Ντρόκ» είς «Νεροφάγωμα».

7. Αί παρά τή Κοινότητι Κάρπης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Πάτσι» είς «ΙΙολύδρομον», «Γαρα- 
στίνα» είς «Μαντριά», «ΓΙαλάρτοι» είς «Μελίσσια», «Πα- 
νώρ» είς «Πανώραμα», «Κόντρου Κουβάτ» είς «Πεταλάς», 
«Μεμέτ Φαντάνα» είς «Βρύση», «Βάλε Μάρε» είς «Μεγ. 
Ποτάμι», «Σκουπιότ» είς «Σκοπιά», «Παρνάρ» είς «Πουρ
νάρια», «Παδελίστα» είς «Άπλόρεμα», «Ίμπάλκουτο» είς 
«Μηλιές», «Βαρτούκι» είς «Φιδωτά», «Γκουμερτζόσα» είς 
«Κουμαριές», «Κάρλες» είς «Κρανιές», «Γκαντάτσι» είς 
«Κοκκινόπετρα», «Γκουρουγκάσα» είς «Σάπια», «Ούρ- 
τζάνα» είς «Αρκούδα», «Παδικοφέρκα» είς «Φτέρες», 
«Μπαρούστι» είς «Μύτακας», «Βάλε Ντουλούνι» είς «Δί- 
ρεμα», «Περσέκα» είς «Λαιμός», «Τσάγκα» είς «Στήθος» 
καί «Βάλε Μισάλε» είς «Ρέμα Μιχάλη».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Εύρωποΰ κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Κιολάρ Μπουρνού» είς «Μυτούλα», 
«Άσικλάρ» είς «Λεβέντες», «Τσαΐρια» είς «Λιβάδια», «Κα- 
ραμάν Ντερέ» είς «Καραμάνος», «Μποστανλίκα» είς «Πε
πονιές», «Λιμπάχοβον» είς «Δίσκος» καί «Καρά Τσαλια» 
εις «Μαυρόκλαδα».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Καστανερής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ντουΐκοβο» είς «Τράχηλος», 
«Σκαρτσάλη» είς «Πετρωτόν», «Όμάν» είς «Δασωμένου», 
«’Ίσβορο» είς «Πηγή», «Βαλισόφατα» είς «Μαυρόρεμα», 
«Κάρκιν», είς «Λιθοβούνι», «Καλιμάρι» είς «Μακρύστα- 
τον», «Βαλίσακα» είς «Μακραχαλιάς», «Κίργκον» είς Πε
τράδες» καί «Σινίστρα» είς «Ζερβόρεμα».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Λιβαδίων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Σινίστρα» είς «Ζερβοκορυφή», 
«Μεγ. Περός», είς «’Ίσωμα», «Μικρός Περός» είς «’Ί
σωμα», «Πάπριτε» είς «Φτέρες», «Γκαρμάντα» είς «ΓΙε- 
τρόρεμα», «Γκρόπ» είς «Τάφος», «Καρά Μπουνάρ» είς 
«Μαυροπήγαδο», «Τσαΐρια», είς «Λιβάδια», «Γκουρούτσι- 
κα» είς «Κορυφή», «Φράγκοβα» είς «Φραγκοχώρα», «Ί- 
ρούσκα» είς «Σαμάρι», «Χασάν Τεπέ» είς «Άντήρας», 
«Γκρόπα Μούσιο» είς «Μνήμα», «Σέχοβον» είς «Άνεμό- 
ραχη» «Μπικορλίβα» είς «Λιβάδι» καί «Γκούβα» είς «Λάκ- 
κα».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Πενταλόφου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσιγάρτσι Κάμιν» είς 
«Ξηρολιθιά», «Γκολέμ Ντόλ» είς «Μεγάλος Λάκκος», 
«Δούκοφριτ» είς «Ράχη Δούκα». «Μπεσίνα», είς «Λεκάνη)», 
«Μπατσίλκο» είς «Τυροκομεΐον», «Γκραμάϊτσι» είς «Πε
τρωτόν», «Πρεσέκτα» είς «Σταυροδρόμι», «Μπέρκοβιτς» 
είς «Στήθος», «Άλμπαντσίντε» είς «Αγριομηλιές» καί 
«Μούρκοβα Τούμπα» είς «Ψήλωμα».

12. Αί παρά τή Κοινότητι Πλαγιών κατωτέρω θέσεις μετο- 
μάζονται ώς έξής : «Όρμάν» είς «Δάσος», «Σεμέν» είς 
«Ρεματιά», «Άλή Τσεσμέ» είς «Βρύση», «καί «Έρ. 
Μπαρακλή» είς «Αύγή».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Πολυπέτρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κοσίνοβον» είς «Ανήφορο», 
«Καβάκ Τσεσμέ» είς «Λευκόβρυση», «Κοτζά Ντερέ» είς 
«Μεγάλο Ρέμα» καί «Μπιντάλμας» είς «Άβύθιστον».
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14. Ή παρά τή Κοινότητι Ρυζκον θέσις «Καραγάτσια» 
μετονομάζεται «Φτελιές».

13. Αί παρά τη Κοινότητι Σκρα κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Σκρένα» εις «Κρυφό». «Βαλεράτοι» 
εις «Κρυονέρι». «Γκουβερτάρνικ» εις «Αγελαδάρης». «Μι
κρό Γκαντάτσι» εις «Μέτωπο», «Ζιντινίτσα» εις «Ζωή». 
«Κουρίτς» εις «Κορίτσι», «Βάλε Ράτσι» εις «Κρυόρεμα». 
«Γκρο;» εις «Χοντρός». «Μπίμπα» εις «Σκέπασμα», «Ρίπα 
Κάπρι» εις «Τράγος». «Ρεπάλ Γκόγκα» εις «Γιωργάκη», 
«Τσερέσια» εις «Κερασιές», «Σκόρκα Τιρτζιμίτση» εις 
«Ραχούλες». «Ριντουγιέτσελι» εις «Κορφάδες». «Ρέπα 
Κόρμπολα» εις «Ααφόπετρα», «Αόζιν» είς «Αμπέλι», 
«Ρέπαλ Βότσι» εις «Βότσης», «Πλότσι» είς «Πέταλλον». 
«Βάλε Μάρε» είς «Μακρύρεμα», «Μπουλιγκλάφ» είς «Μύ- 
τακας», «Βάλε Ντί “Ισβορι» είς «Χαραδροπηγές». «Βόλια 
Μόδι» είς «Μάδης». «Λιούμνιτσα» είς «Κορυφούλα», Βάλε 
Μάρι» είς «Πλατύρεμα». «Τσούκα Μάσκιαλι» είς «Γυμνό- 
τοπος», «Χτέσα» είς «Πλαγιά», «Βάλ.ε Μέκα» εί: «Άυε- 
μόρεμα». «Πιστιρίκα» είς «Βοσκός». «Πιστιρίκα» είς 
«Γιδάρης». «Γιασέ» εις «Λύνό». «Πουστάβι» είς «Ποτί- 
στρα». «Μόσιο» είς «Μόσιος» καί «Νόσια Ντεκούτι» είς 
«Σκοτεινόν».

16. Αΐ παρά τη Κοινότητι Τούμπας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Γιαεσινΰτ» είς «Κακόρεμα», 
«Πόσιτ» είς «Ρεματάκι», «Καραγάτς» είς «Φτελιά», 
«Γενεή Κουλέ» είς «'Επταπύργιον» καί «Κούρτ Τεπέ» 
είς «Αυκοβούνι».

17. Αί παρά τη Κοινότητι Φανού κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έςής : «Κουμουλούκια» είς «Αμμουδιά», 
«Κοτζα Κόραν» είς «Βοσκότοπος», «Σκέλι» είς «Αιμάνι», 
«Τσαγκα» είς «Καμήλα». «Μαγιαδάγ» είς «Φανάρι», 
«Ντουατσα» είς «Ψήλωμα», «’Άρπα Σαπή» είς «Κριθή», 
«Κριπάλα» είς «Κρεμάλα». «Μποσεανλίκ» είς «Πεπονιά», 
« Αρ. Μπουρμάρ» είς «Δένδρον» καί «Γιλκί-Ντασί» είς 
«Αλεπού».

18. Αι παρα τή Κοινοτητι Φιλυρικς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έςής : «Αέσκα» εις «Φουντούκι». «"Ισβο- 
ρον» είς «Πηγή», «Μακούφια» είς «Μοναστήρια». «Γιουπ- 
κτα» είς «Γύφτισσα», «Γράδιστα» είς «Πετρωτόν», «Νισάν 
«Ντασι» εις «Πυραμίδα», «Όρμάνοβον» είς «Δασωτόν», 
«Κουρί» είς «Δασάκι». καί Βίροτ» εις «Πηγή».

Εν τω Νομω Κοζάνης.
Επαρχία Βοΐου.

1. Αι παρά τω Δημω Σιατίστης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται <ος έςής : «Τσερβένα» είς «Κόκκινα Χώματα»,

Μπαιρια» εις « Αγκάθια», «Βίγλα» είς «Πλαγιά», 
«Τσούπκα» είς «Τσούκα». «Πάθες» είς «Ανώμαλο», «Τα- 
ρακ Μπουναρ» εις «Βρύση», «Τσερβένα» είς «Ρέμα», «Τζέκ 
Καραούλι» είς «Σκοπιά». «Κουτσιώπικη Στάλος» είς «Στά
λος», και «I κραντιστη» είς «'Υπ/γού Καπιτσίνη».

2. Αι παρά τή Κοινότητι Αγιάσματος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έςής: «Τσαβαλέρ» είς «Κοιλάδι» καί

ε·-ζ «Ρεματάζι».
3. ' Η παρά τή Κοινότητι Αγίων Αναργύρων θέσις 

«I Να/ζαριο» μετονομάζεται αΔάσθ£».
4· -Μ- ·,αρα τή Κοινοτητι Άηδονοχωρίου κατωτέρω 

Οεσεις μετονομάζονται ώς εξής : «Κόπατσος» είς «’Ο/υρόν» 
και «Μπούρτζι Νταού» είς «Νερότοπο;».

·>. Αι παρα τή Κοινοτητι Αλιάκμονας κατωτέρου θέσεις 
μετονομάζονται ώς έςής : «ΓΙοζάϊτ Καλύβια» είς «Ελεύ
θερος», «Βιντάδικα» είς «Έσωχή» καί «Μπαΐρια» εί< «Ό- 
χυρά».

6. Αί παρά τή Κοινότητι Άνθούσης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς εξής : «Πλαζομής» είς «Μικρό Ρέμα», 
«Κατηρ Πασα» είς «Ανθότοπος», καί «Ζουλάβα» εις «Βο- 
σκες».

/. Η παρα τη Κοινότητι Άξιοκάστρου θέσις «Τσερ- 
■οε,?α» μετονομάζεται «Διασταύρωσις».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Άσπρούλας κατωτέρω θέσει: 
μετονομάζονται ώς έςής : «Νταλγκούρα» είς «Λόφοι» καί 
«Σίτκα» είς «Β<ύρλα».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Αύγερινοϋ κατωτέρω θέσει: 
μετονομάζονται ώς έςής : «Κοργιόγκος» είς «Πουρνάρι». 
«Ίμπραήμ» είς «Ράχη», «Τζούρτζοβο» είς «Δασωτόν». 
«Μπάτζι» εις «Κοιλάδα», «Μπόμπγια» είς «Λασπόρεμα». 
καί «Τσουμέκα» είς «Μεγάλη Ράχη».

10. Ή παρά τή Κοινότητι Βελανιδιάς θέσις «Γλαντζέ 
ζεβον» μετονομάζεται «Ποτίστρα».

11. Αί παρά τή Κοινότητι Βουχωρίνας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς εξής : «Καραούλι» είς «Πλατή» καί 
«Σιόποτα» είς «Γαλήνη».

12. Αί παρά τή Κοινότητι Βυθού κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Πραμορίτσα» είς «Ρέμα», «Κα
ραούλι» είς «Σκοπός», «Στράζοβον» είς «Μαύρη Ράχη» καί 
«Νιρικήτα» είς «Κοντηνή».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Γαλατινής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καρά Όρμάν» είς «Μαυρό- 
λογγος», «Βούζιλο» είς «Κουφοξυλιά», «Μικρό Γιουρτί» 
είς «Ίσιωματάκι», «Τσομπάν Κλαδί» είς «Κλαδερή». 
«Γκουστέρνα» είς «Κουφόπετρα», «Γκρέμπος» είς «Πολύ- 
κορφον», «Μπεγκίριον» είς «Κορυφή» καί «Καλντίροβο» 
είς «Βοσκοτόπι».

14. Αί παρά τή Κοινότητι Δαμασκηνέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Πράμπορι» είς «Παλαιόμυλοι» 
καί «Μπούτσιστα» είς «'Αγιονέρι».

15. Αί παρά τή Κοινότητι Διαλεκτού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μποζίστα» είς «Παναγία», 
«Τσαμπουρνιά» είς «Ιτιές» καί «Σίτκα» είς «Βούρλο».

16. Ή παρά τή Κοινότητι Διλόφου θέσις «Βαρέγγα» 
μετονομάζεται «Προφήτης».

17. Αί παρά τή Κοινότητι Διχειμάρρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Γκούνγκια» είς «"Ανω Κάμπος» 
καί «Ρέντα» είς «Δασύλλιον».

18. Αί παρά τή Κοινότητι Δραγασιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Καραούλι» είς «Σκοπιά», 
«Ούση» είς «Λοχαγού Κοσκινά», «Παζαριδ» είς «Σταυρο
δρόμι», «"Ορλια» είς «'Ορόσημον», «Γκάτσι» είς «Αίγιάν- 
νης», «Βαρέλια» είς «"Αγιος Μηνάς» καί «Ντέσι» είς 
«Δέσημο».

19. Αι παρα τή Κοινότητι Δρυοβούνου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως εξής : «Τσαρίκα» είς «"Υψωμα Βασί- 
λιτσα», «Κουτσούφλιανη» είς «Δροσερή», «Χάμπολια» 
είς «Ραχούλα», «Ντουβαμίστι» είς «Αγία Παρασκευή» καί 
«Μπάρα» είς «Δεξαμενή».

20. Η παρα τή Κοινότητι Έρατύρας θέσις «Μεγ. 
Γρεντιά» μετονομάζεται «Προσήλιο».

21. Αι παρα τή Κοινότητι Ζώνης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ως εξής : «Πέσμο» είς «"Αγιος Ήλίας» καί 
«Γκρεμίτσοβο» είς «Ράχες».

22. Αι παρα τή Κοινοτητι Καλονερίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξής : «Ντράχες» είς «Ράχες» καί 
« Γζερμα» είς «Κοίτη».

2θ· ^.ι παρα τή Κοινότητι Κορυφής κατωτέρω θέσεις 
(Λ^οζοίΛαζο'9τ®1· ως εξής : «Μπάρα» είς «Βούρλα» καί 
«Μπαμπα» είς «Καστανόρεμα».

Η παρα τή Κοινότητι Λουκομίου θέσις «Γκερίζια» 
μετονομάζεται «Νεροπηγή».

παΡα τή Κοινότητι Μεσολόγγου θέσις «Πιστορία» 
μετονομάζεται «Διάβα».

26. Αι παρα τή Κοινότητι Μόρφης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μπαργιάν» είς «Γυμνόν» καί 
«Ηραμορτσα» είς «Ρέμα».

27. Αι παρα τή Κοινοτητι Νεαπόλεως κατωτέρω θέσεις 
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μετονομάζονται ώς έξης : «Μεγάλα Μπαΐρια» εις «Μάνδρα» 
«Νεβόλια» εις «Άδενδρον», «Καμόσκ» εις «Ιτιές».

28. Αΐ παρά τη Κοινότητι Νοστίμου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Σέλιστα» εις «Βρύσες», «Ντόμ- 
πα» είς «Όρυχεϊα» καί «Παλιό Νεστίμ» εις «Αάμπρος».

29. 'Η παρά τη Κοινότητι Όμαλής θέσις «Κοσιάστες» 
μετονομάζεται «Β οσκοτόπι».

30. Αί παρά τη Κοινότητι Πενταλόφου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Λιάπο» εις «Δρυότοπος», «Στρά- 
ϊοτα» εις «Κορυφή» καί «Καλοτίνο» εις «Ξέφωτο».

31. Αί παρά τη Κοινότητι Περιστέρας κατωτέρω Θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Κουβάτσι» εις «Ρέματα» καί 
«Βάϊ Αάκκος» εις «Βούρλα».

32. 'Η παρά τή Κοινότητι Πλακίδας θέσις «Τσενές» 
μετονομάζεται «Κρύα Βρύση».

33. 'Η παρά τη Κοινότητι Πλατανιάς θέσις «Τσιφλίκ 
Κοντογιάννη» μετονομάζεται «Λεύκες».

34. Αί παρά τη Κοινότητι Πολυλάκκου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Τζαμί» εις «Καπετάνιος», 
«Γετούρα» είς «Δόξα» καί «Τεπές» εις «Λόφος».

35. Αί παρά τη Κοινότητι Πυλωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μπέικα» εις «Ρέματα» καί «Καλ
ντερίμια» είς «’Ίσωμα».

36. 'Η παρά τη Κοινότητι Σισανίου θέσις «Τσιφλικιώ- 
τικα Λιβάδια» μετονομάζεται «Λιβάδια».

37. Αΐ παρά τη Κοινότητι Σκαλαχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μπάρα» είς «Λεκάνη» καί 
«Μπογίστα» εις «Παναγιά».

38. 'Η παρά τη Κοινότητι Τσοτιλίου θέσις «Χασάν 
Καλύβα» μετονομάζεται «Περιοχή».

39. Αί παρά τη Κοινότητι Χορηγού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ρόγγια» είς «Πέταλο» καί 
«Μικρή Μπάρα» είς «Πηγές».

40. Αί παρά τή Κοινότητι Χρυσαυγής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γιοΰσα Καραούλι» εις «Φυλά
κων» καί «Μπαρούσκα» είς «Λάκκες».

41. 'Η παρά τη Κοινότητι Σπηλιού θέσις «Ράχη Τζου- 
βεΐρ» μετονομάζεται «Βάρδας».

42. 'Η παρά τη Κοινότητι Σταυροδρομιού θέσις «Τσα- 
ούστα» μετονομάζεται «Κάμπος».

Επαρχία Έορδαίας.
1. Αί παρά τω Δήμω Πτολεμαΐδος κατωτέρω θέσεις 

μετονομάζονται ώς έξης : «Κουρανλάρ» είς «Πεντάβρυσος», 
«Χατζήμπεη» είς «Στρατώνες», «Κουρί» είς «Άλσος», 
«Γκιόλα» είς «Δεξαμενή», «Μπαΐρια» είς «'Τψώματα», 
«Ρωμαναΐλτι» είς «Περιοχή», «Κέπτσα» είς «Καπνοχώ- 
ραφα», «Σούργιολο» είς «Άγελαδόδρομος», «Καραγάτς» 
είς «'Ορόσημα», «Ντεβριολού» είς «Δρόμος Άναρράχης», 
«Καϊλάρ Όβάσι» είς «Κάμπος», «Πλακέτα» είς «Πλα- 
κετά» καί «Παντελέζι» είς «"Αγονον».

2. Αί παρά τη Κοινότητι 'Αγίου Χριστοφόρου κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Μπαγλάρ Τεπέ» είς «Πα- 
ληάμπελα», «Κοπάλτσα» είς «Ξηροπόταμος», «Καρλού- 
ποβο» είς «Ανατολή» καί «Μπαλαμπάν» είς «Κακότοπος».

3. Αί παρά τη Κοινότητι Άναρράχης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Καβραντάσι» είς «Φρούριον», 
«Καπούς» είς «Άγιος Ιωάννης», «Καϊλάρ Όβάσι» είς 
«Σύνορον», «Σουλποβίτικο» είς «Σκληρόν»., «Άρμουτ- 
λούκ» είς «Άρτεσιανά» καί «Μέλο» είς «Θεοτόκος».

4. Αί παρά τη Κοινότητι Ανατολικού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μπίγλα» είς «Βίγλα», «Βούρτοπ 
Λδφ» είς «Μεταλλεία» «Κουρί» είς «Δίλοφος», «Κοφίλια» 
εις «Πέρασμα», «Κουρού» είς «Βελανοδότοπος», «Αιβιντί- 
σκα» είς «Περιοχή» καί «Κατσούκια» είς «Δεντρούλια».

5. Αί παρά τή Κοινότητι Άρδάσσης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ντερελίκ» είς «Χείμαρρος», 
«Κουνώφ» είς «Βαθούλωμα», «Σκίρκα» είς «Σπηλιά», 
«Καρασανόβα» είς «Ισώματα», «Παϊμακλίκ» είς «Πλαγιά» 
καί «Κουρού» είς «Ξηρότοπος».

6. Αί παρά τη Κοινότητι Άσβεστοπέτρας κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Ντιγίτολ Μπάς» είς 
«Βρίχος», «Γκόγκι Ντόλ» είς «Πυκνόφυτο», «Κεραμιτζίκ» 
είς «Άρτεσιανά», «Μπαϊλάρ» είς «Αμπέλια», «Τσαμούρ 
Γιολού» είς «Πτολεμαδιώτικα», «Μούρσοβα» είς «Ανώ
μαλο», Ντουροΰ Τσαΐρ» είς «Λεύκες» καί «Κουτσεκουμ- 
πάς» είς «Κορυφή».

7. Αί παρά τή Κοινότητι Βλάστης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μπαρρούγκα» είς «Στάνες», 
«Καλατζίκ» είς «Μάνδρα», «Ντρούγκα» είς «Φωλεά», 
«Τσιφλίκι Τσικρίκη» είς «Άγιος Μάρκος» «Χαλεπλή» είς 
«Περιστέρια» καί «Νταούτ Πύργος» είς «Πύργος».

8. Αί παρά τή Κοινότητι Γαλατείας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μάκραινα» είς Καμήλα», «Δεμ- 
πρόβας» είς «Πηγάδια», «Ότσάνια» είς «Χαράδρες», καί 
«Τσιρόγκα» είς «Ποταμιά».

9. Αί παρά τή Κοινότητι Δροσερού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μπόρντο» είς «Χαρακώματα» 
καί «Μπάρες» είς «Λάκκες».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Εμπορίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ρασκοβανίτσα» είς «Αέρας», 
«Ραμνίτ Πάτ» είς «Μονοπάτι», «Τσερνέβο» είς «Μαυρό- 
ρεμα» «Κεντέτας» είς «Όρόσημον», «Μπελκάμινο» είς 
«Άσπροπέτρα» καί «Ντούλιβαρ» είς «Σιδηρόπετρα».

11. 'Η παρά τή Κοινότητι Έξοχης θέσις «Μπάκοβον» 
μετονομάζεται «Χείμαρρος».

12. Αί παρά τή Κοινότητι Έρμακιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Σατγιουνέσι» είς «Προσήλιον», 
«Κουζουλέτσι» είς «Άνήλιον», «Βαραμάρα», είς «Κόκκινη 
Μαγούλα», «Τεκές» είς «Βουνοπλαγιά», «Τσαρκούλι» είς 
«Βασιλικά», «Γκραμουράντι» είς «Πετρόχωμα», «Βαρπο- 
ρδζ» είς «Πετεινός», «Σεβριζέ» είς «Βραχάκι», «Γκραδίστε» 
είς «Παλαιόκαστρον», «Τεκέ» είς «Κορυφή», «Κουρού Ντε- 
ρέ» είς «Ξηροπόταμος», «Πάντκα» είς «Ξηρομέρι», «Βαρ- 
γκοΰγκος» είς «Κοκκινόχωμα», «Πορίστε» είς «Ξηρόλακ- 
κος», «Τσετσεμπούλινο» είς «Ξηρόβρυση», «Μπόσκα» είς 
«Μαστός» καί «Γκρουμπουβάϊτσε» είς «Ταφότοπος».

13. Αί παρά τή Κοινότητι Καρδιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Σέστα Πάγκον» είς «Άνθ/γού 
Β. Τσιώτα» καί «Κουρού Ντερέ» είς «Ξηροπόταμος».

14. 'Η παρά τη Κοινότητι Καρυοχωρίου θέσις «Μπαΐρια» 
μετονομάζεται «'Τψώματα».

15. Αί παρά τή Κοινότητι Κλείτου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Φετφαλάρ» είς «Βοσκότοπος», 
«Καραγάτς» είς «Πτε7.έα», «Κόμπερ Ντερεσί» είς «Ξηρο
πόταμος», «Σαρί Γκιόλ» είς «Βάλτος», «Τσαΐρια» είς 
«Λιβάδια», «Κεντρικό Κανάλι» είς «Αύλάκι» καί «Καϊνά- 
κια» είς «Πηγές».

16. 'Η παρά τή Κοινότητι Κομάνου θέσις «Κοσάτ» μετο
νομάζεται «Ρυάκιον».

17. Αί παρά τή Κοινότητι Κομνηνών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Γιλάν Τεπέ» είς «Ράχη», «Φιντί- 
να» είς «Περδικότοπος», «Κερβάν Γιολού» είς «Μονοπάτι», 
«Ζαρκόβιανι» είς «Δαμασκηνότοπος», «Σηματάφ» είς «Κτή
ματα», «Τσαΐρια» είς «Λιβάδιον», «Καρακούς» είς «Μαύρο 
Πουλί», «Σουμαλάς» είς «Κορυφή», «Γλισλάρ» είς «"Υψω
μα», καί «Παρτόπ» είς «Χορτάρια».

18. Αί παρά τή Κοινότητι Μαυροπηγής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κοτζά Καλέ» είς «Κάστρο», 
«Μουνταλάρ» είς «Μελισσότοπος», «Σουλμάν Τσεσμέν» 
είς «Τρίγωνον», «Ταουσάν» είς «Λαγόρεμα» καί Σαϊτάν» 
είς «"Αγιος Νικόλαος».
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19. Αί παρά τη Κοινότητι Μεσοβουνίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Κοσλούκι» εις «Καρυότοπος», 
«Ματοτσάϊρον» εις «Λιβάδι», «Ματοτσάϊρον» εις «Βοσκό
τοπος». «Κουσλούκι» εις «Άρνιότοπος», «Χαρμάνι» εις 
« Αλώνι», «Κουρού» εις «Δάσος», «Καρακούς» εις «Άε- 
τορράγη», «Σαριντόλης» είς «Κάστρο», «"Υψωμα Τσαΐρια» 
εις «Ψηλά Λιβάδια», «Μπέλα Ρέκα» εις «Πηγές», «Πδζ 
Τοπέ» είς «Υψηλός Λόφος» καί «Κλουκουτσάρες» εις 
«Ύψωματάκι».

20. Αί παρά τη Κοινότητι Μηλοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Πιλάφ Τεπέ», εις «Βραχάκι», 
«Τσιμπλάκ-Μπαΐρ» είς «Γυμνό» καί «Μπάρα» εις «Αακ- 
κιά».

21. Αί παρά τη Κοινότητι Όλυμπιάδος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Αεσκοβίτσα» είς «'Άγιος Μη
νάς», «Μουτσάρι» είς «Αμπέλια», «Σαρή Όγλοϋ» εις 
«Κοκκινόχρωμα», «Λίτσκι Πρέ» είς «Φτελεότοπος» καί 
«Τουλοΰ Μουνάρ» είς «Πηγές».

22. Ή παρά τη Κοινότητι Πενταβρύσου θέσις «Σαλι- 
τσιλάρ» μετονομάζεται «Γιδοτόπι».

23. Αί παρά τη Κοινότητι Πέρδικα κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Ντούκοφιτ» είς «Κορυφή», 
«Νουτσιγαρ» είς «Στάνες», «Ντερίνια» είς «Χαράδρες», 
«Κιλότ» είς «Κοιλάδα», «Μπάρα» είς «Λάκκος», «Ραμν- 
τολ» εις «Άγαλμα», «Τσέρνιβορ» είς «Μαύρος Λόφος», 
«Μαγγουρι Κουρί» είς «Παλαιόν Δάσος», «Σεμερλέρ» είς 
«Σαμαρι», «Καϊλάρ Κουρί» είς «Άετοφωλιές», «Καϊλάρ- 
βασι» εις «Μικρόκαμπος», καί «Κουτσλάρ» είς «Άμμο- 
ρυχεΐα».

24. Αι παρά τή Κοινότητι Ποντοκώμης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξης : «Σιβρί Ντάγ» είς «Αύγό», «Κούρ- 
τσοβας» εις «Λευκότοπος», «Γκαλέ Γιαπέ» είς «Κάστρον», 
«Νταλοϋ Γκιονε» εις «Προσήλιον» καί «Τσότσι» είς «Ά- 
ναβρυτόν».

25. Αι παρα τή Κοινοτητι Προαστίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξης : «Κεβριτσίκ» είς «Πηγαί» καί 
«Ντόναλτι» είς «Πέρασμα».

26. Αι^παρα τή Κοινοτητι Πτελεώνος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάςονται ώς έςής : «Τζάν Καράτς» είς «Βοσκές» 
και «Κότζα Κάρ» είς «Μεγάλο Λιβάδι».

27. Αι παρα τή Κοινότητι Πύργων κατωτέρω θέσεις 
με .ονομάζονται ως εςής : «Λούμ Λόφος» είς «Σκοπός», 
«ΙΙύργαλτι» είς «Πύργος», «Μουτσάρα» είς «Βούρλα»’ 
«Κεστενε Όβασί» είς «Καστανιά», «Γκουλάσκα» είς 
«Κοσμαοες», «Πριζιλα» εις « Αλώνι», «Ρούντινα» είς 
« Ομαλή», «Κισελερ Οβασί» είς «Πέρασμα», «Στρίμνι- 
τκα» εις «Μανδρί», « Ελίστα» είς «Κοινοτάφιο», «Τερμπο- 

, “λεκάνη», «Γκράτ» είς «Κάστρο», «Κούρμπαν»
εις «Τρίγωνο», «Λάμπαρ Τσούκα» είς «Καμίνια» καί «Παν- 
ταρνιτσα» είς «Καλύβα».

28. Αι παρα τή Κοινοτητι Σπηλιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Κορακότσι» είς «Πηγές» καί 
«Χιαπκαρα» εις «Βοσκότοπος».

29. Ίί παρά τή Κοινότητι " 
«μετονομάζεται «’Ερημόλοφος».

30. Αί παρά τή Κοινότητι Φιλώτα 
με .ονομάζονται ως εξής : «Καράγατς» 
«Κουτλεβο» είς «Χαράδρες» «Γρόκι» 
«Σουλταρα» είς «Βρύση» καί «Κιλότ» είς «Πέτρα»ϊ

2>Ε Αι παρα τη Κοινότητι Φούφα κατωτέρω θέσεις υ,ετο- 
νομα,ονται ως εςης : «Αεσκοβίτσα» είς «Δασύλλιον», «Σλά- 
τινα» εις «Εύφορα».

32 Αί παρά τή Κοινότητι Χαραυγής κατωτέρω θέσεις 
μ,.ονομα^ονται ως έξης : «Τρυπάν Τσαΐρ» είς «Λιβάδι» 
«-„Λμε» εις «Βρύση Καρδιάς», «Μπέηκα» είς «Κάτω Συ

ι Φαραγγιού θέσις «Σαρλίκ»

κατωτέρω θέσεις 
είς «Πηγαί», 

είς «Χειμαδιά»,

νοικία», «Τράπ» εις «Αμπέλια» καί «Γκρουμουράδι» είς 
«Ρέμα».

Επαρχία Κοζάνης.

1. Αί παρά τω Δήμω Κοζάνης κατωτέρω θέσεις μετονο
μάζονται ώς έξης : «Κακαμάντζα Πλάτανος» είς «Πανό
ραμα», «Καγιάς» είς «Κυδωνιές», «Σκίρκες» είς «Μετα- 
μόρφωσις», «Σενικλή» είς «Ηπειρώτικα» καί «Κουρί» εις 
«Δάσος».

2. Αΐ παρά τω Δήμω Σερβιών κατωτέρω θέσεις μετονο
μάζονται ώς έξης : «Τρεμπλίκι» είς «Αμπέλια», «Μ.τουλ- 
σίκο» είς «Προσηλιακόν», «Ταιαπά Μπαΐρ» είς «Σύνορον», 
«Γιανοζλοϋ» είς «Άμμοΰδες», «Μποράντζα» είς «Ποτα
μιά» καί «Μαμχούτ» είς «Στρατόπεδον».

3. Αί παρά τή Κοινότητι Αγίας Κυριακής κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Λάφιστα» είς «Ααφόρεμα», 
«Κουροϋμ Λάκκος» είς «Ξηρόλακκος» καί «Γκόρτσα» εις 
«Αχλαδιές».

4. Αί παρά τή Κοινότητι Αγίου Δημητρίου κατωτέρω 
θεσεις μετονομάζονται ώς έξης : «Δάσος Ταψιλάρ» είς 
«Πευκόν». «Παρχάρ» είς «Βοσκότοπος», «Άμανάτη» είς 
«Πηγάδι» καί «Κράγκιζα» είς «Κρανιά».

5. Η παρά τή Κοινότητι Αγίου Χαραλάμπους θέσις 
«Χάνι» μετονομάζεται «Πηγάδι».

6. Αι παρα τή Κοινότητι Ακρινής κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ως εξής : «Έσκή Μπαλάρ» είς «Αγροί», «Το- 
παν^ Νασλαρ» είς «Σωροί», «Μπαϊρακλιώτικα» είς «Εξο
χικά», «Σαρί Καγιά» είς «Βράχος» καί «Κατή» είς «Βυ
ζαντινό».

7. Η παρα τή Κοινότητι Άλωνακίων θέσις «Άρτίπ Τΐ- 
πε» μετονομάζεται «Κέδρωμα».

8. Αι ,παρα τή Κοινότητι Άμυγδαλέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως εςής : «Κασλάρ» είς «Πέρασμα», «’Ορ- 
ταν Μπουρουν» είς «Μύτη» καί «Σουτλοΰ Ντερέ» εις «Πο
τιστικά».

9. Αι παρα τή Κοινότητι Άνθοτόπου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως εξής : «Μουγιούκ Ντουρούν» είς «Στα
θμός», «Κραν Λοφος» είς «Πετρόβουνο», «Ρεντζίκ» εις 
«Παλαιοχώρι», «Σιβρίτζια» είς «Σκοπιά», «Γκρι Μπονάρ» 
εις «ώηροπηγαδο», «Κρασάν» είς «Χείμαρρος» καί «Σια- 
ουκλάρ» εις «Ξέφωτο».

10. Η παρά τή Κοινότητι Αργίλου θέσις «Παλιά Μπο- 
ροΰ» μετονομάζεται «Παλιές Αποθήκες».

11. Η παρά τή Κοινότητι Αύγής θέσις «Καρά Ντουνοΰ» 
μετονομάζεται «Φλαμπουριά».

12. Η παρα τή Κοινοτητι Βαθυλάκκου θέσις «Γκιολ- 
τσουκ» μετονομάζεται «Αλώνια».

13. Αι παρα τή Κοινοτητι Βατεροϋ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ως έξής : «Καραγάτς» είς «Πτελέα», καί 
« Αρι Ντάγ» είς «Κάμπος».

14. Αι παρα τή Κοινοτητι Βελβεντοϋ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ταρνάρ» είς «Γλυκόβρυση». 
«Μπουροντζα» είς «Αλμυρή» καί «Πρ 'πσοβο» εις «Δέ
κτης».

15. Η παρα τή Κοινότητι Βοσκοχωρίου θέσις «Τσαΐρι 
Ράχη» μετονομάζεται «Λιβάδι».

16. Αι παρα τή Κοινοτητι Δρεπάνου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Κουϊρούκ» είς «Άνάληψις», 
<1 ,* Ρ^αν» εις «Ρέμα», «Μπόζ Λόφος» είς «Ράχη», «Καϊ- 
>ακια» εις «Λιβάδια», «Κονάκι» είς «Ξενιόνας» καί «Σειρά 
Καραγατς» εις «Έξωχώραφα».

παΡα τΤ; Κοινοτητι Έλάτης θέσις «Κάτω Βίγλα» 
μετονομάζεται «Μύτη».
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18. Αί παρά τή Κοινότητι Ιμέρων κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Τσατλίκ Μπασή» εις «Γήπεδον», 
«Μεμιλέρ» εις «Ρέμα», «Γιασλή Μπορούν» είς «Κρυόβρυ- 
ση», «Τοπτσή Μανδριά» εις «Παληοκάλυβα» καί «Μεμι- 
λέρ (Γιασκόλ) εις «Λιβάδι».

19. Αί παρά τη Κοινότητι Καισαρείας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μεγ. Όρμάνι» εις «Μεγάλο Δά
σος» καί «Καραματσοΰκ» =.ίς «"Ηλιος».

20. Ή παρά τή Κοινότητι Καπνοχωρίου θέσις «Καράν 
Όρμάν» μετονομάζεται «Μαύρο Δάσος».

21. Αί παρά τη Κοινότητι Καταφυγίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «Μπόρα» εις «Αακκιά», 
«Γκοϋβρο» εις «Σκοτεινό», «Μουτσάρες» εις «Λεκάνη» καί 
«Τσουρτσούκ Καλύβα» εις «Διάβα».

22. 'Η παρά τη Κοινότητι Κάτω Κώμης θέσις «Κιούγκι» 
μετονομάζεται «Παληάμπελα».

23. Αί παρά τη Κοινότητι Κερασέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Γκόλνα» εις «Γυμνότοπος», 
«Ράχη Μπόη» είς «"Αγιος Αθανάσιος» καί ((Μπαίρια» εις 
«Προσήλιο».

24. Αί παρά τή Κοινότητι Κοιλάδος κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Καρτάλ Τεπέ» εις «’Αετορράχη», «Σι- 
βρί Τεπέ» εις «Σκοπός» καί «Μπόρας» εις «’Αετορράχη».

25. Αί παρά τη Κοινότητι Αευκάρων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Μεσνατανάρ» εις «Άνάληψις», 
(«Κουφαλάρ» εις «Μαυρόχωμα», «Κριτσαλάρ» είς «Ξηρό- 
τοπος», «Όρντουλάρ» είς «Άϊδημήτρης», «Νταουτλοϋ» 
είς «Συκιές», «Τσαλτιλΐκ» είς «Παλιούρια», «Τσεσμέ Μπα- 
σΐ» είς «Πλάτανος» καί «Άλάν Λόφος» είς «Λόφος».

26. 'Η παρά τή Κοινότητι Λευκόβρυσης θέσις «Καϊνά- 
κια» μετονομάζεται «Άναβρικά».

27. 'Η παρά τή Κοινότητι Λευκοπηγής θέσις «Μπαίρια» 
μετονομάζεται «Υψώματα».

28. Αί παρά τη Κοινότητι Λιβαδεροϋ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης : «Βακούφικο Τσαΐρι» είς «"Αγιοι 
Απόστολοι», «Σελήμ» είς «Γρήγαρη Βρύση» καί «Άρι- 
μένια» είς «Ραχούλα».

29. Αί παρά τη Κοινότητι Λυγερής κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης : «Μεζάρία» είς «Αμμουδιά» καί «Το- 
ρασλάρ Τουζοΰ» είς «ΓΙερδικιά».

30. Αί παρά τή Κοινότητι Μαυροδενδρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης : «’ϊσακλάρ» είς «Λεβέντη», 
«Κρανίκ» είς «Κρανιά», «’ϊσακλάρ» είς «Διάβα», «Καραγ- 
κιοζλέρ» είς «Αμπέλι», «Καρατζιλάρ» είς «Δρέπανον», 
«Καινιάκ» είς «Λιβαδότοπος», «Χάρμαλι» είς «Αλώνι», 
«’ϊσακλάρ» είς «Πέρασμα», «’ϊσακλάρ» είς «Διάβα», «Τσι- 
φλίκ» είς «Μαυρόχωμα» καί «Σιβρί Τεπέ» είς «Μαυρό
χωμα».

31. Αί παρά τή Κοινότητι Μεσιανής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Γιαρή Καγιά» είς «Μάρμαρα» 
καί «Κελεμλίκι» είς «Ράχη».

32. Αί παρά τή Κοινότητι Μεταμορφώσεως κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Τσαΐρια» είς «Λιβάδια», 
«Βίγλα» είς «Κορφούλα», καί «Χαβούζα» είς «Δεξαμενή».

33. Αί παρά τή Κοινότητι Μεταξά κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Γκόλντα» είς «Γοϋρνες», «Μικρό 
Ντοβρά» (X 860 - Ψ 376) είς «Σωκράτη» καί «Μεγ. Ντο- 
βρά» είς «Παπαγιάννη».

34. Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Νικοπόλεως κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής : «Καβάκ» είς «"Αγιος Ι
ωάννης», «Κερβάν Γιουλοΰ» είς «Παλιόδρομος», «Τάς 
Λόφος» είς «Πέτρα», «Άρί Ντάγ» είς «Μελισσόβουνο» καί 
«Μεντεσλή» είς «Μοσχούλα».

35. 'Η παρά τή Κοινότητι Νεράιδας θέσις «Έκμεκσίζ 
Κιόϊ» μετονομάζεται «'Λίγιώργης».

36. Αί παρά τή Κοινότητι Ξηρολίμνης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Ούζούν Μπουροϋ» είς «Μεγάλη 
Λίμνη». «Ούζούν Μπουροΰ» είς «Μακρυρράχη», «Μπου
γάζι» είς «Πόρτα», «Τσαμπασλί» είς «Μαυρόχωμα» καί 
«Καγιάμπασι» είς «Λακκώματα».

37. Αί παρά τή Κοινότητι Οίνόης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Ζεϊνάλ Λόφος» είς «Ανατολικόν», 
«Τσαλελίκ» είς «Βουλιαγμένη» καί «Γκιόζ Τεπέ» είς «Α
μυγδαλιές».

38. Αί παρά τή Κοινότητι Πετρανών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Χασάπ Ντερέ» είς «Μικρό Ρέμα». 
«Γκιόλαβη Ράχη» είς «Προφήτης ΊΙλίας», «Ντές Τεπέ» 
είς «Πεντάλοφος». «Τσιφλίκι Χαϊδιοϋ» είς ((Αμυγδαλιά», 
«Τσιφλίκι Μήλιου» είς «Ασπρόχωμα». «Χράπες» είς «Ξη- 
ριάς» καί «Σοϋ» είς «Νερόλακκος».

39. 'Η παρά τή Κοινότητι 1 Ιλατανορρεύματος θέσις «Βί
γλα» μετονομάζεται «ΙΙαπαράχη».

40. Αί παρά τή Κοινότητι Ιίολυμύλου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Μεσελίκι» είς « Γάβρος», «Τσα- 
τάλ Ντερέ» είς «Διχάλα». «Καρά Όσμάν» είς «Λεύκες», 
«Ζούμπουρο» είς «Μύτικας» «Ντερμέ Μπουρνοϋ» είς «Νε
ρόμυλος», «Όλούκι» είς «Νεροφαγιά»,«’ϊσακλάρ» είς «Πεύ
κα» καί «Καντή Ότουρνοΰ» είς «Κερασιά».

41. Αί παρά τή Κοινότητι Πρωτοχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής : «Κουρού Γκιόλ» είς «Ξηρό- 
λακκος» καί «Μπαξέδες» είς «Κήποι».

42. Αί παρά τή Κοινότητι Ροδιανής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Τζαπάν Κουντουλάκια» είς «Μι
κροί Λάκκοι», καί «Στριάντα» είς «"Ισωμα».

43. Αί παρά τή Κοινότητι Ροδίτου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Γερέν Γουλού» είς «Ρέμα», «Μαν- 
ταρλίκ» είς «Βοσκές» καί «Κούρ Τεπέ» είς «Γυμνή Ρά- 
χη»·

44. Αί παρά τή Κοινότητι Ρυμνίου κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξής : «Τσαΐρια» είς «Κεραμίδια» καί «Κα- 
ραματσούκι» είς «"Ηλιος».

45. 'Η παρά τή Κοινότητι Ρυακίου θέσις «Ρουμεσλέρ» 
μετονομάζεται «Πηγή».

46. Αί παρά τή Κοινότητι Σιδερά κατωτέρω θέσε·ς με
τονομάζονται ώς έξής: «Ντεβρέν» είς «Κλεισούρα», «Με- 
ζάρια» είς «Μνήμα», «Κορτάλ Ντάγ» είς «’Αετορράχη» καί 
«Καραξι>.άρ Τεπεσί» είς «Βελανιδιά».

47. Αί παρά τή Κοινότητι Σκάφης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Μουλανλή» είς «Μάνδρες» καί «Ρά
χη Όκούζοβα» είς «Ράχες».

48. Αί παρά τή Κοινότητι Σκήτης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Γιουρτία» είς ((Λιβάδι», ((Ούζούν Α
γά» είς «Ρέματα», «Μεγντάν Μπάρα» είς ((Λίμνη» καί 
«Μπελμεντζές» είς «Λόφος».

49. Αί παρά τή Κοινότητι Σπάρτου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής : «Μουσλοκάρ» είς «Νερότοπος», ((Μι
κρό Όρμάνι» είς «Δασύλλιον» καί «Κουτσούκ Μπασί» είς 
«Κεφαλάκι».

50. Αί παρά τή Κοινότητι Τετραλόφου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : «Σκεντέρ» είς «Άλεξανδροβοΰνι», 
«Ντερμέν» είς «Πεύκη», «Πιλάφ Λόφος» είς ((Λεύκες» καί 
«Ντερμέν «είς Ρέμα».

51. Αί παρά τή Κοινότητι Τρανοβάλτου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής : ((Καραούλι» είς ((Σκοπιά», ((Βί
γλα» είς «Σημαία» καί Καραούλια» είς «Πλαγιά».

52. 'Η παρά τή Κοινότητι Χρωμίου θέσις «Παλικάτνο» 
μετονομάζεται «Χαμηλώματα».
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Δ'. Έν τώ νομώ καί τή Επαρχία Λευκάδος :
Ό συνοικισμός «’Άνω Έξάνθεια» της Κοινότητος "Ανω 

Έξανθείας μετονομάζεται «Έξάνθεια», ή και ή ομώνυμος 
Κοινότης «Κοινότης Έξανθείας».

Ε'. Έν τω Νομω Χανίων.
Επαρχία Κισσάμου.

'Η κώμη «Καστέλλιον» του Δήμου Καστελλίου μετονο
μάζεται «Κίσσαμος» ό καί ό ομώνυμος Δήμος «Δήμος Κισ- 
σάμου».

Είς τον αύτδνέπίτών Εσωτερικών Υπουργόν, 
την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν του παρόντος.

Έν Άθηναις τή 7 Ιουλίου 1969
Έν Όνόματι τον Βαοιλέως

Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΤΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΧ

άνατίθεμεν

ΕΚ Τ·Υ ΕβΝΙΚΟΥ ΤΥΠ·ΓΡΑ*ΚΙΟΥ


