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ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
--------------Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 266

Περί μετονομασιας συνοικισμών, κοινοτήτων καί θέσεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

- Εΐ7^ςοΥοδφ,ν διατάξεις τοϋ άρθρου 1 τοΰ Ν.Δ. 
της 17)21.9.1926 «περί μετονομασιας συνοικισμών, πόλεων 
και κωμών», κυρωθέντος; ΰπδ τοϋ Ν. 4096)1929. ώς τοΰτο 
ετροποποιήθη ΰπδ του άρθρου 35 τοΰ Α. Ν. 1610)1935, 
«περί μεταρρυθμισεως διατάξεων τής περί δήμων καί κοινο- 
ιαΙη’ηΟμΛΟ?6σί0!ς” τοδ 55 το5 άΡ^· 864>
1960_Β. Δ)τος «περί όργανισμοΰ τοΰ Υπουργείου τών Εσω
τερικών», μετά γνώμην τοΰ Συμβουλίου Τοπωνυμιών, έκφρα- 
σθεισαν κατά την συνεδρίαν αΰτοΰ τής 13 Μαρτίου' 1969, 
προτασει τοΰ Ημετερου επι τών Εσωτερικών Υπουργού, 
απεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

'Αρθρον μόνον.
Α' Έν τφ Νομφ καί τή Επαρχία Αττικής.
Ό συνοικισμός «Θέρετρον» τής Κοινότητος Νέας Μά- 

κρης μετονομάζεται εις «Αγία Μαρίνα, ή».

Β'. Έν τφ Νομφ Καβάλας.
Επαρχία Θάσου:

1) Αί παρά τή Κοινότητι θεολόγου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Άγά Λάκκος» είς «Βραχόρεμα». 
«Άμπάς» είς «Πεδινόν», «Τσαρλασά» είς «Δρυμός», «Άκ 
’Αμπάς» είς «Χαμηλόν», «Άκ Δεμίρ Χαλκάς» είς «Μάρμα
ρα», «Βίγλα Στιμαλαλούδη» είς «Σκεπαστόν», «Τσουτσού- 
λα» είς «Τρίκορφον», «Καβαλέζος» εις «Λοφίον» καί «Σόγ- 
κρος Πεύκος» είς «Πεύκων»,

2) Αί παρά τή Κοινότητι Λιμεναρίων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Σκρές Λάκκος» είς «Πλατανόρε- 
μα», «Βαγάρ Λάκκος» είς «Δροσοπηγή», καί «Τοκαρά» είς 
«Πλατάνι».

3) Ή παρά τή Κοινότητι Μαριών θέσις «Άτοπάς» μετο
νομάζεται «Φάρος».

4) Αί παρά τή Κοινότητι Παναγίας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Χαμονκότσιανα» είς «Πουρναρά- 
κια» καί «Τσαΐρια» είς «Λιβαδάκια».

5) Αί παρά τή Κοινότητι Ποταμιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Σαρί Μπουροΰν» είς «Μυτικας» 
καί «Τζάν Γουρταράν» είς «Μεσόλοφος».

6) Αί παρά τή Κοινότητι Πρίνου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Άγδάρι» είς «Συκιά» καί «Καζαβι- 
τίον Ρέμα» είς «Πρίνου Ρ.».

Επαρχία Καβάλας:
1) Αί παρά τφ Δήμφ Καβάλας κατωτέρω θέσεις μετο

νομάζονται ώς έξής: «Καλάϊ» είς «Κανόνια», «Έσκι—Κα
πού» είς «Παλ. Πόλη», «Τσαλή» ε?ς «Μπάτης», «Παλαιόν 
Τσιφλίκιον» είς «Παλιό», «Ίλάν Μπουροΰν» είς «Κακόπλα- 
κα», «Σούμπουρνου» είς «Άκρονέρι», «"Ατσινος» είς «Ά- 
κρωτήρι» καί «Μπουροΰν» είς «Βράχος» .

2) Αί παρά τή Κοινότητι Άμισιανών κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Γεντίκ Πρέτζοβα» είς «Αύλή» 
καί «Τάς Τεπέ» είς «Πετροβούνι».

3) Αί παρά τή Κοινότητι Ζυγού κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Γιαουτι Βρύση» είς «Στέρνα» καί 
«Κέλ Τεπέ» είς «Γυμνό».

4) Αί παρά τή Κοινότητι Κοκκινοχώματος κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Πρέτζοβα» είς «Αντέρει
σμα», «Κεντρικόν Κανάλι» εις «Κεντρική Τάφρος», «14ον 
Κανάλι» είς «14η Τάφρος», «15ον Κανάλι» είς «15η Τά
φρος» καί «16ον Κανάλι» είς «16η Τάφρος».
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ο) Αί παρά τή Κοινότητι Κορυφών κατωτέρω δέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Κιοσελέρ» εις «Σπανό» και «Καρίτα» 
εις «Κορφή».

6) Αί παρά τή Κοινότητι Κρηνίδων κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Δικελή Τάς» εί'ς «Όρθόπετρα», 
«Περιφερειακό Κανάλι» είς «Κανάλι», «Ραχτσάς» εις «Κρη- 
νιδες». «Μεσελίκ» εις «Σταυρός», «Χατζή Γκιόλ» εις «Χα- 
τζήλακκος» καί «Βεράγκιοι» εις «Ερείπια».

7) Η παρά τή Κοινότητι Κρυονερίου θέσις «Ζαγκατζή» 
μετονομάζεται «Μεσόρεμα».

8) Αί παρά τή Κοινότητι Λιμνιών κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Μααλάκι» είς «Δεξαμενή», «Σαρί 
Ντάγ» εις «Χρυσόπετρα» καί «Ποτούκ» εις «Λίμνη».

9) Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Καρβάλης κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζοντα’, ώς έξής: Τσινάρ Ντερέ» είς «Ασπρό
χωμα», «ΑΙαρβαλή Γιαννίκ» είς «Ασβεστόλιθος», «Τσινάρ» 
είς «Μεταλλείον», «Κιοσέ Ελιάς» είς «Ερείπια» καί «Τσα
λί» είς «Κορυφή».

10) Αί παρά τή Κοινότητι Παλαιάς Καβάλας κατωτέρω 
θέσεις μετονομάζονται ώς έξής; «Ταπάντζα» είς «Αμπέ
λια», «Στικάμνια» είς «Χαρακώματα», καί «Σαρί Καγιά» 
είς «Πετρώδες».

11) Αί παρά τή Κοινότητι Πολυνέρου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Ρέν Ντερέ» είς «Χειμαδιό», «Χα- 
ριέτ» είς «Σταυροδρόμι» καί Γκράν» είς «Έξοχή».

12) Ή παρά τή Κοινότητι Λυδίας Θέσις «Τσιλτίκ» μετο
νομάζεται «Ίσιωμα».

13) Αί παρά τή Κοινότητι Φιλίππων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Σαρί Καγιά».είς «Κοκκινόπετρες» 
καί «Σεοότια» είς «Δέμα».

14) Αί παρά τή Κοινότητι Χαλκεροϋ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Ντομουζ Όρμάν» είς «Κάστρον», 
«Καρά Ντάγ» είς «Μαυροβούνι», «Τζαρή» είς «Χαλκερόν», 
«Τσακάλ — Ντάγ» είς «Τρίκορφον», «Ντομουζ» είς «Βα- 
θύλακκος» καί «Πίστιρμα» είς «Θυμαριά».

Επαρχία Νέστου:
1) Αί παρά τφ Δήμφ Χρυσουπόλεως κατωτέρω θέσεις 

μετονομάζονται ώς έξής: «Δοϊράν» είς «Προφήτου Ήλιου» 
καί «'Αρκια» εις «Π αλιαύλακο» .

2) Αί παρά τή Κοινότητι Αγιάσματος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Κουμπουρνοΰ» είς «Ίχθυοτρο- 
φείον» καί «Κοάν» είς «Άκρονέρι».

3) Αί παρά τή Κοινότητι Αγίου Κοσμά κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Γιόλτζικ» είς «Χορτοβούνι», 
:<Μαχ. 'Αγίου Κοσμά» είς «"Αγιος Κοσμάς», «Κέλ Τάς» 
είς «Πιάτο·». «Καραγάτσια» είς «Στροϋγγες», «Γκέλεσα» 
είς «Κορφές», «Νταούτ ?Αλή» είς «Πετροβοόνι» καί «Τα- 
βούτ Ντάγ» είς «Τύμπανον».

4) Αί παρά τή Κοινότητι Γέροντα κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Αλατζά Γκιόλ» είς «Μεγάλη Λί
μνη», «Φιντάνι; Γκιόλ» είς «Καπνοφυτώριαι», «Κουρού Τσε- 
σμε» εις «Ξηρόβρυση» και «Κουρού Ντερέ» είς «Ξηρόρέμα».

5) Αί παρά τή Κοινότητι Γραβούνης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Καρακιούρτη» είς «Πυροβολεία» 
και «Μάγγαρλη» είς «Λεύκες».

6) Αί παρά τή Κοινότητι Διποτάμου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Μισελίκια» είς «Δρυότοπος», «Κοτ- 
σο/.λαρου» είς «Ξηροτόταμος», «Τσεβιρμέ» είς «Σταυρο
δρόμι» καί «Κουκούλ Τασί» είς «Κορώνα».

7) Ή παρά τή Κοινότητι Δυσβάτου θέσεις «Ράχη Όρ
μάν» μετονομάζεται «Δενδράκια».

8) Αί παρά τή Κοινότητι Έλαφοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Κεστενές» είς «Καστανιές», «Καμ- 
περλικια» εις «Κόκκινος», «Νενήκιοι» είς «Πετροχώρι» καί 
•ι’Αλή Κουρή» είς «Κουμαριές» .

9) Αί παρά τή Κοινότητι Ερατεινού κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Έγκρί Μπουζάκ» εί'ς «Σαρακατ- 
σαναιίκα». «Καρα Σού» εις «Ιχθυοηροφεΐον», «Άντάδες» 
εις «Μαυρόνερα» καί «Άμπράματα» είς «Μαυρονέρι».

10. Αί παρά τή Κοινότητι Ζαρκαδιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Μπαχτσέδες» είς «Λαχανόκηπος» 
καί «Τσινάρι» είς «Πλάτανος»·.

11) Αί παρά τή Κοινότητι Κεραμωτής κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Σάζ Άντάί» είς «Λιβάδι». 
«Ντουάν Άσμάκι» είς «Βάλτος», «Ντομάν Άσμάκ» είς 
«Λιβάδ ια» καί «Κάρτλικ Δάσος» είς «Λιμέρι» .

12) Αί παρά τή Κοινότητι Κεχροκάμπου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Όμάλ» εις «Ίσιωμα», «Μουρα- 
τλή» είς «Σκοπός Ρ.», «Αλάνι» είς «Πλάτωμα», «Όσκούρ» 
είς «Κάμπος», «Τσάλ Ντάγ» είς «Ξεροβούνι», «Όμάλ» είς 
«Όμαλόν» καί «Τουνέλια» είς «Φρούριον».

13) Αί παρά τή Κοινότητι Λεκάνης κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Καραμελίκ» είς «Παναγία», «Στά- 
να Τεπέ» είς «Μάνδρα», «Τσάλντα» είς «"Αγιος Γεώρ
γιος», «Τσάλ» είς «Καστανιές», «Τίποβα» εις «Πλάτωμα». 
«Ντάροβα» εις «Διάβασις», «’Αρμόνοβα» είς «Άρμένης», 
«Σίποβα» είς «Πλαγιά» καί «Τσαλάκι» είς «Βαθότοπος».

14) Αί παρά τή Κοινότητι Μακρυχωρίου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Σαχπάζη Μάνδρα» είς «Ά- 
κροράχη», «Ντοσμαλή» είς «Ποντολίβαδο», «Κενττίκ» είς 
«Άγιοιβοόνι», «Σαούτ Ντερέ» είς «Ιτιά Ρ..», «Τσαϊλίκ» είς 
«Ξηροπόταμος». «Ήμερλή» είς «Όρόσημον» καί «Μάλ Κο- 
ροϋ» είς «40 Στρέμματα».

15) Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Καρυάς κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Μπρανίτσα» είς «’Αρνολί- 
βαδο», «Άρμουτλίκι» είς «’ΑχλαίδότΟπος», «Κελεμπέκι» είς 
«Λιμέρι» καί «Κοτζά ’Ατσίκ» είς «Πλάτωμαι».

16) Αί παρά τή Κοινότητι Νέας Κώμης κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Έλμανλή» εις «Μάντρες». 
«Ντερμέν Ντερέ» είς «Πρινόρεμα», «Έάκή Κίοϊ» είς«Παλ. 
Κώμη», «Έσκήκιοι» είς «Λυγαριές Ρ.», «Κέλ Τεπέ)) είς 
«Λοφίσκος», «Καϊνίκ» -είς «Όξυές» -καί «Μισελίκ» είς 
«Δρυότοπος».

17) Αί παρά τή Κοινότητι Παραδείσου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Ίντζές» (X 101 — Ψ 517) είς 
«Όχυρά» καί «Ίντζές» (X 114 — Ψ 515) είς «Όχυρά».

18) Αί παρά τή Κοινότητι Πέρνης κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς εξής:

«Χασλαμαρίκια» είς «Φυτώρια» καί «Ντεντέ» είς «'Αγιο- 
βούνι».

19) Αί παρά τή Κοινότητι Πετροπηγής κατωτέρω θέσεις 
μάζονται -ώς έξής:

«Άκ Γκιόλ» είς «Όρυζώνες», «Κιτσίγκιρεν» είς «'Αλμύ- 
ρα», «Κασλαμαρίκια» είς «Φυτώρια», «Κάργιά Μπουνάρ» είς 
«Παναγία»^ «Ντερμέν Ντερέ» είς «Τρεις Βρύσες», «Ντο- 
μασλή», είς «Καρυδιές» καί «Ντεντέ» είς «"Αγιος Νικόλαος».

20) Αί παρά τή Κοινότητι Πηγών κατωτέρω θέσεις μετονο- 
μετονομάζονται ώς έξής:

«Όρτά Άντά» είς «Μύτη» καί «Σαζλίκια» εις «'Αγία 
Παρασκευή».

21) Αΐ παρά τή Κοινότητι Πλαταμώνος κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται. ώς έξής:

«Τζαμί Μαχ.» είς «Λουκά», «Μέγα Όρμάν» είς «Κορυφή» 
«Ντούζια» εις «Πλάτωμα», «Σουλεϊμάν» είς «Ζαρκαδόρεμα», 
«Μικρό Τσάλ» είς «Κολώνα», «Τσαϊλίκι» είς «Χαλικόρε- 
μα» καί «Σουϊοτσούκ» είς «'Αγίασμα».

22) Αί παρά τή Κοινότητι Χρυσοχωρίου κατωτέρω θεσεις 
μετονομάζονται ώς έξής:

«Σαπέϊ» είς «Σαπαΐοι» καί «Κερέ Τσεκούρ» είς «Άσβε- 
στότοπος».

Επαρχία Πιαγγαίου
1) Αί παρα τφ Δήμφ Έλευθερουπόλεως κατωτέρω θέσεις 

μετονομάζονται ώς έξής:
^«Παυζίνα» είς «Αύρα», «Πεσαλιούκ» είς «1Κρυονέ<ρι»·, «Τσε- 

σμε» εις «Δροσοπηγή», «Σασλί» είς «Δασωμένο Ρ.», «Τσι- 
νάρι» είς «Πλατανήρεμα», «"Αμαμ Τσισμά» εις «Δίκορφο», 
«Περιφερειακόν Κανάλι» είς «Περ. Τάφρος», «Σιοτζάκ» εις 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 711

«Ρέμα», «Καρτάλ Τεπέ» εις «’Αγριοτουλίπες» καί «Τσιγγε- 
νέΜπουράν» εις «Γύφτος».

2) Ή παρά τή Κοινότητι Αγίου ’Ανδρέου δέσις «Χαρμάν 
Τεπέ» μετονομάζεται «’Αετοίβούνι».

3. Αί παρά τη Κοινότητι Άκροποτάμου κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς εξής :

«Καβαλιώτ Τεπέ» εις «Αλώνι», «Νταπίστα» εις «Καπνο- 
λοφοι», «Τσαντάλ Ντερέ» εις «Σικαλόρεμα», «Χαρμάν Πε
ρί» εις «'Αλωνότοπος», «’Ασάρί» εις «Μεγαλόρεμα», «Έμίρ 
Λάκκος» εις «Λακκιά» «Ίσμάμ Τσεσμέ» εις «Βρύση», «Μπαϊ- 
κούρι» είς «’Αετοφωλιά», «Γκιολ Κιράνι» εις «Εηρότοπος» 
καί «Κώστα Γκιντίκι» είς «Μονοπάτι».

4) Αί παρά τη Κοινότητι Γαληψοϋ κατωτέρω -δέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Μαγγίλα» είς «Καδάκια» καί «Μεντε- 
σελή» είς «Έρείπιοι».

5) Αί παρά τη Κοινότητι Γεωργιανής κατωτέρω δέσεις με
τονομάζονται ώς έξης:

«Καρά Όρμον» είς «Κάμπος», «Ντουμπλίκια» είς «Δί
πλωμα» καί «Γκετο Γιουλοΰ» είς «Κορφή».

6) Ή παρά τή Κοινότητι Δωματίων δέσις «Χαβούζα» μετο
νομάζεται «Κρυσταλλοπηγή».

7) Αί παρά τή Κοινότητι Έλαιοχωρίου κατωτέρω -δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής:

«Σιδρί Τεπέ» είς «Πεύκος», «Καρά Ρ.» είς «Μαϋρο Ρ.», 
και «Ρίκας» είς «Πλατανόρεμα»

8) Αί παρά τή Κοινότητι Έλευ-δερών κατωτέρω -δέσεις με
τονομάζονται ώς «έξης: «Κόρά Γκιολ» εΐς «Μαυρόνερό». 
«Καρά - Πλάκα» εΐς «Μαυρόπετρα», «Σιδρί Τεπέ» είς «Ό- 
ρόσημον», «Καρά Μπουρούν» είς «Κανόνι» καί «Τσεσμέ» εΐς 
«Βρύση».

9) Αί παρά τή Κοινότητι Καριανής κατωτέρω -δέσεις με
τονομάζονται ώς έξης:

«’Αράπ Ντερέ» είς «’Αράπης Ρ.», «Σογανλί Ντερέ», εΐς 
«Βαδύρεμα», «Άσλάν Λάκκος», είς «Χαλικόρεμα» καί «Γιά- 
σλα» είς «θερμόρεμα».

10) Αί παρά τή Κοινόίτητι Κηπίων κατωτέρω δέσεις μετο
νομάζονται ώίς έξης :

«Ντομούζ Σιρτί» είς «Κερασιές», «Τεπέ» είς «Πλάκες», 
«Τσακίρ Μπαΐρ» είς «Πλαγιά» καί «Βαζελών - είς «Κορυφή».

11) Αί παρά τή Κοινότητι Μεσιάς κατωτέρω δέσεις με
τονομάζονται ώς έξής: «Καρά Μοσλοϋ» είς «Πηγή», «Άκ 
Σοΰ» εΐς «Άσπρονέρι», καί «Έλτί Τεπέ» είς «Σκουφαδο- 
κοφή».

12) Αί παρά τή Κοινότητι Μεσορόπης κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Οΰζόντζοδα» είς «Βοσκός», «Κίρκ 
Σονή Βρ.» εΐς «Κλεφτόδρυση», «Τσασμάν Σονή Βρ.» είς «Βο- 
σκόδρυση», «Κεσές Γιολοϋ» είς «Γιδόστρατο», «Τσεσμέ» εΐς 
Βρύσες», «Βόκλες» είς «Σκαμένα», «Μπόρος», είς «Ξηρότο- 
πος», «Τσιφλίκι» είς «Αγρόκτημα» καί «Πιλάφ Τεπέ είς 
«Αυγό».

13) Αί παρά τή Κοινότητι Μουσδένης κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Καραγάτς» είς «Φτελιά», «Πρί- 
νουδες» εις «Πουρνάριοι», «Σασλί» είς «Βουρλόρεμα», Τσα
λί» εις «Περιστερά», «Τσεσμέ Νταγ Βρ.» είς «Ποτίστρες», 
«Μπατίκ Τσεσμε» εις «Βαδύδρυσο», «Καϊνάκη» είς «Πηγή», 
«Ντεδε Μουϊνοΰ» εις «Καμήλα», «Κέλ Λόφος» εΐς «Φαλα
κρόν.». «Καρα Γκιοζ Τεπέ» είς «Μαυροκορφή» καί «Μερτε- 
σέ Μπουρνοϋ» είς «Άκροδούνι».

14) Αι παρα τή Κοινοτητι Μυρτοφότου κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ως έξής: «’Αντάδες» είς «Εηρότοπος», 
«Τσουσνί Σελλάδα» είς «Κουμαριές», «Κοντζά Καράν» είς 
«Καψαλα», «Άσικ Μπουρούν» εΐς «Φτέρες» καί «Πόποβο» 
είς «Σταυροδρόμι».

15) Αι παρα τή Κοινότητι Νέας Περάμου κατωτέρω δέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Όριά Τεπέ» εΐς «Μεσόλοφος». 
«Καλέ Τοφ» είς «Φρούριον», «Καϊνάκ» είς «θερμοπηγή» καί 
«Καλντερίμ» είς «Λυκόδρομος»

16) Αί παρά τή Κοινότητι Νικήσιανης κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Χαγιάτη» είς «Αρχαία», «Βότκα» 

είς «Βούρλα», «Κίργια» είς «Εηρότοπος», «Κέλ Τεπέ» είς 
«Ξεφωτον». «Σινάρια» είς «Ζώνες», «Μπατσικό» εΐς «Άλ- 
σύλλιον» καί «Κουζλάς» είς «Καλλιδέα».

17) Αΐ παρά τή Κοινότητι Όρφανίου κατωτέρω δέσεις με
τονομάζονται ώς έξής: «Τουλούμπα» είς «Γεφύρια», «Μπούρ- 
ναλι» είς «Ύψωμα» καί «Μπαϊρέλα» είς «Λοφίσκος».

18) Αί παρά τή Κοινότητι Όφρυνίου κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «ΓΪκράτσι» εΐς «.Κορυφή» καί «Μπά- 
κλα Τεπέ» είς «Όχυρά».

19) Αί παρά τή Κοινότητι Παλαιοχωρίου κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Γκέτς Γιουλοΰ» εΐς «Πηγάδι», 
«Κιόριν» είς «Πηγές», «Ντομούζ» είς «Φλαμουριά», «Δράφ- 
τσος» είς «Παναγιά», «Μεσιλίκ» είς «Όρόσημον» καί «Παρ- 
σάγιουλου» είς «Ζαρκάδια».

20) Αΐ παρά τή Κοινότητι Πλατανότοπου κατωτέρω δέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Καηλίκι» εΐς «Λαιμός», «Κύρ- 
για» εΐς «Παλιόδρυση», «Μποζ Αλάνι» εΐς «’Ασπρότοπος», 
«Μπόζ Κουρού» είς «Ξεριάς», «Τογάγερι» είς «Βούρλα», 
«Σουσάμ Ταρλά» είς «Βαλανιδιές», «Πέντ Μπουρί» είς «Κα
μίνι». «Οΰζούν Ν-τερέ» είς «Ποτίστρες» καί «Ζιναρίκος» είς 
«Όξυές».

21) Αί παρά τή Κοινότητι Ποδοχωρίου κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Τσινάρ» εΐς «Πλατανόρεμα», 
«Μπάρες» είς «Κλεισούρα» «Τσινάρ Ντερέ» είς «Πλατανό
ρεμα», «Μεντεσελή» εΐς «Σπηλιά» καί «Καδάκια» είς «Λεύ
κη».

22) Αί παρά τή Κοινότητι Φωλεάς κατωτέρω δέσεις με
τονομάζονται ώς έξής: «Τσεσμέ Ντάγ Βρ.» είς «Κεφαλόδρυ- 
σο», «Μπόλτσκα» είς «Δαφνόρεμα», «Τσιούντσουρας» είς 
«Λεπτοκαρυές», «Μπάρες» είς «Λιβάδια» καί «Έρέν Τεπέ» 
είς «Λιμέρι»

Γ'. Έν τφ Νομφ καί τή Επαρχία Καστοριάς.
1) Αί παρά τφ Δήμφ Άργους Όρεστικοϋ κατωτέρω δέ

σεις μετονομάζονται ώς έξής: « Γίαρνίτσανι» είς «Προσήλιο». 
«Μπορδόγιαννη» είς «Κρυόβρυση» καί «Γκορίτσα» είς «Μαυ
ρόχωμα» .

2) Αί παρά τφ Δήμφ Καστοριάς κατωτέρω δέσεις μετονο
μάζονται ώς έξής: «Σούτσιστα» είς «Ξηροπόταμος», «Σκάρ- 
κα» είς «Σχάρα», «Ράχτος» είς «Ράχη», «Κιουρί» είς «Αύ- 
λός». «Σέλιτσα» είς «Πευκών». «Μικι» εις «Νίκη». «Σϊτο- 
φρη» είς «Φρύδι» καί «Μπικοβίτικο» είς «Ύψωμα Λοχαγού 
Γεωργίου Περτσελή»

3) Αί παρά τή Κοινότητι Αγίας Κυριακής κατωτέρω δέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Σφετα Νεδελα» εις «Καστρα- 
κι». «Μπελά Παδίνα» είς «Άσπρονέρι», «Στάροβο Σέλο» είς 
«Χαλάσματα», «Δέρβενο» είς «Δίστρωτο», «Σιουποτόκα» είς 
«Μουρμούρα Ρέμα», «Γκότσοδο» είς «Πέρδικα», «Καρτσί- 
σκα» είς «Ρίζωμα». «Τσιφλίκι Ζουπάνη», είς «Παρόριον», 
«Γκλαβάτα» εΐς «Μεσόλογγος», «Νίνκα» είς «Σφήνα», «Πό- 
λιε» είς «Πεδινό», «Σουκάλιτσα» είς «Βέργες», «Μπρένι- 
τσα» είς «Πέρασμα», «Κουκουβίτσινα» είς «Κούκος», «Μπά- 
νιτσα» είς «Χλόη», «Όρλοδο» εΐς «Αετός», «Γκλαμπότσι- 
στα» είς Βαδύτοπος». «Κρούμνιτσα» είς «Μεγάλη Πλαγιά», 
«Σέλτσκο» είς «Μεσοπλαγιά», «Μάλι, Μάδι» εΐς «Ύψωμα 
Παπαδανασίου», «’Αρβένικο» είς,«Φαράγγι», «Ραμπατίνα» είς 
«Ύψωμα Γρέσκου», «Κορίτσι» είς «Διάμεσο» καί «Τσούγκια» 
είς «’Αναράχη».

4) Αΐ παρά τή Κοινότητι Αγίου Αντωνίου κατωτέρω δέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Σουδιτάρνια» είς «’Αγκαδιά» 
καί «Κόσνα» εΐς «Δρέπανον».

5) Ή πασά τή Κοινότητι Αγίου Νικολάου δέσις «Λέσκα» 
μετονομάζεται «Λεπτοκαρια».

6) Αί παρά τή Κοινότητι ’Αμμουδάρας κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Παλάμπενι» είς «Παλάμη», «Ρε
κούρκα» είς «Ξεριά», «Μπάρα» είς «Ράχη» καί «Κοπάτσι» 
είς «Λακκιά»

7) Ή παρά τή Κοινότητι Αμπελοκήπων δέσις «Μαγαρί- 
τσοβο» μετονομάζεται «Δίχαλο».

8) Ή παρά τή Κοινότητι Άσπροκκλησιάς δέσις «Μπαϊρά- 
τσι» μετονομάζεται «Κερασότοπος».
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9) Αΐ παρά τή Κοινότητι Αύγής κατωτέρω θέσεις μετονο
μάζονται ώς έξής: «Πασλίτσα» εις «Ασκός», «Κορίτνο» εις 
«Σκάφη», «Μπάβινα» εις «Σιγανόρεμα» κα'ί «Τοπάλκα» εις 
«Λευκάδι».

10) Αί παρά τή Κοινότητι Βασιλειάδος κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Ρότ» εις «Ρέμα Βασιλειάδος», 
«Στρίλετς» εις «Τοξότης», «Μπομπίτσκο» εις «Ρέμα Βέρ
γας», «Ντίβα Τσέρεσι» είς «Ρέμα Άγριοκερασιάς», «Βέρμπι- 
στα» εις «Κρόνος», «Μπελά Βόδα» είς «Άσπρονέρι» καί «Βί- 
λιστα» είς «Νεράιδα»

11) Αί παρά τή Κοινότητι Βογατσικοϋ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Τσιφλίκ Κστζιά» εις «Πλαγιά», 
«Γκορίτσα» είς «Άγραπιδ’ΐά» καί «Σάντοβο» εις «Φυτιάί»..

12) Αί παρά τη Κοινότητι Βράχοι» κατωτέρω θέσεις με
τονομάζονται ώς έξης: «Μπρέζι» είς «Στενόρεμα» καί «Μπο- 
γάζι» είς «Δροσερό Ρέμα».

13) Αί παρά τή Κοινότητι Βυσσινέας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: -«Κλότσες» είς «Ανεμόδαρτο», 
«Πρασέκα» είς «Ανήλιο», «Μάτσινη» εις «Πλάκα», «Γκορ- 
νίτσα» εις «Δασοπλαγιά», «Γκλάβιτς» είς «Πολύκοιρφο», 
«Μπίλιο Φρίτ» είς «Κορυφή Σπηλιάκου», «Μανιτόρετς» είς 
«Κορυφή Ύπολοχαγοΰ Σπυριδάκηι», «Λάψινη» είς «Μηλιές», 
«Κοζάκι» είς «Σγουρό». «Λαζόθιτς» είς «Δροσοπλαγιά», «Κα
μένο» είς «Κορυφή Γεροδήμου», «Μάνκοβιτς» είς «Κορυφή 
Σικαδίτσας», «Σίπκοβο» 'ίς. «Ροίδόρεμα», «Άργέντσικα» είς 
«Άνθόρεμα», «Μπασκάρ» είς «Έξοχή», «Κλέτα» είς «Ά- 
γναντα», «Άρζέντσκη Ρίντ» είς «Καλοράχη», «Ντοόνιτσα» 
είς «Κυδωνιές», «Ράμνε Λιβάδια» είς «Λιβάδια Γκλάβατα» 
είς «Ναρκοπέδιον», «Μπρέζαι» είς «Κορυφή Σούλιο», «Κρέ- 
στο» είς «Σταυρός», «Μπίγλα» είς «Δασοπλαγιά», καί «Τρίμ- 
πιλα» είς «Τρίφυλλο».

14) Αΐ παρά τή Κοινότητι Γάβρου κατωτέρω θέσεις μετονο
μάζονται ώς έξης: «Όσοβο» είς «Σκιερό Ρέμα», «Πότσιλα» 
είς «Απαλό», «Κορπές» είς «Κορφές», «Μάνκοβα» εις «Α
διάβατο», «Τσερναζόρα» είς «Δρυμός» καί «Ρεσκέντσε» είς 
«Δαφνομήλης».

15) Αί παρά τή Κοινότητι Γέρμα κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Γκαμζιά» είς «Γιδόβουνο», «Γιάζας» 
είς «Βοσκόρεμα» καί «;Καρ>αγκάτσιο» είς «Φτελιές».

16) Αί παρά τή Κοινότητι Γράμμου κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Γκιουστόδα» είς «Λεβέντικο», «Σκίρ- 
τση» είς «Περήφανο», «Λ. Γκέστοβα» είς «Λίμνη Γράμμου» 
καί «Γκοΰμπελ» είς «Κορυφή Μπουλογιάννη».

1 7) Αί παρά τή Κοινότητι Δενδροχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Συροκορόζισα» είς «Καλόγηρος», 
«Άμπενίσκα» είς «Άρματωλός», «Γκραδίστα» είς «Καστρά- 
κι», «Καρατζόδα» είς «Σκαλώματα», «Όρλοδον» είς «Άετο- 
ράχη», Κόσμοδο» είς «Στάνες» καί «Ντέμπεν» είς «Βαλανι
διά».

18) Αί παρά τή Κοινότητι Διποταμιάς κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Λαξένη» εί’ς «Λαξεντή» καί «Ρε- 
βένι» είς «Όχυρόν».

19) Αΐ παρά τή Κοινότητι Έπταχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς εξής: «Μπουχέτσι» είς «"Υψωμα Πλα- 
πάνη», «Ρέντα» είς «Παλιοχώρι», «Μπαρτσκοόλια» εις «Αμ
πελώνες», «Κουρί» εις «δασόραχη» καί «Ρέπετο» είς «Κακότο- 
πος».

20) Αί παρά τή Κοινότητι Ζούζουλη θέσις «Μπραγκα- 
νιές» μετονομάζεται «Θαμνότοπος».

21) Αί παρά τή Κοινότητι Καλοχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Σίτκα» εις «Σχινόρεμα» καί «Ό- 
στρίκα» εις «Τρίγωνο».

22) Ή παρά τή Κοινότητι Καστανοφότου θέσις «Μαρτσί- 
στας» μετονομάζεται «Ρέμα Μακεδονομάχων».

23) Αί παρά τή Κοινότητι Κλεισούρας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Τζάνα ,Κωνσταντίνο είς «Κορ- 
φούλα», «Μπουλουμπάσι» είς «Λακιές», «Βαλεράου» είς 
«Κουφοξυλιά», «Τσέρεσι» είς «Κερασιές», «Τζόνα Μπαρά- 
κα» είς «Χερσοχώραφα», «"Αγρα Νιάκου» είς «Ασύρματος» 

«Κάλε Ζώτα» είς «Πύργος», «Ρόϊμπας είς «Μελισσόρεμα», 
«Ντούτσα» είς «Κρυόρεμα»,. «Μικρή Γκούρα» είς «Μικρή 
Πέτρα», «Σαργωνίτσα» είς «Γραμμένη Όξυά» και «Τσερέσι» 
είς «Κερασόρεμα».

24) Αί παρά τή Κοινότητι Κομνηνάδων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Λικταμάλ» είς «Πλαγιά» καί 
«Μουχτάρ Όρμάν» είς «Δασάκι».

25) Αΐ παρά τή Κοινότητι Κορησοϋ κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Κουτσαρος» είς «Βοσκοτόπι», 
«Λόντοβο» είς «Σύνορα», «Γκέτσικο» είς «Πόρος», «Κρέστα» 
είς «Σταυρόβρυσι» καί «Γιάζα» είς «Βοσκοτόπι».

26) Ή παρά τή Κοινότητι Κορομηλέας θέσις «Σλιβέντζι- 
κο» μετονομάζεται «Μεσότοπος».

27) Ή παρά τή Κοινότητι Κυψέλης θέσις «Σώζο» μετο
νομάζεται «Σωτήρα».

28) Αί παρά τή Κοινότητι Κωσταριζίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Κοπάτσο» είς «Προσήλιο», «Τσόρ- 
τζουλο» είς « Παλιόκαστρο» καί «Μπάρα» είς «Κλαδί».

29) Αί παρά τή Κοινότητι Λάγκας κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Τσαρνόκι» είς «Ανήλιο», «Γκλόζιδον» 
είς «Λιδάδια», «Τσάλμα» είς «Κορφίτσα» καί «Γκαλέσοδο» 
είς «Λασπόρεμα».

30) Αί παρά τή Κοινότητι Λακκωμάτων κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Σαμάτσκο» εις «Κορφουλα», 
«Σουίτσκο» είς «Όμαλό», «Σόϊστα» είς Βαθύρεμα», «Μπο- 
δατσίνα» είς «Δασόρεμα», «Ντροΰμος» είς «Δρυμός» καί 
«Λέσκου Τράπ» εις «Λεπτοκαρυάς Ρέμα».

31) Ή παρά τή Κοινότητι Λευκής θέσις «Ουχι» μετονο
μάζεται «Όχι»..

32) Αί παρά τή Κοινότητι Λιθιάς κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Καραγάτσι» είς «Φτελιά», «Γκαλίνες» 
είς «Καλοράχη» καί «Γιάζα» είς «Ραχούλες».

33) Αί παρά τή Κοινότητι Μακροχωρίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Γκολέμα Ρέκα» είς «Ρέμα Μα
κροχωρίου, «Ρότο» είς «Προφήτης Ήλίας», «Όρόφτσκα 
Γκλάβα» είς «Πρόμαχος», «Σινττιόβι Όρνίτσι» είς «Πύρ
γος», «Μάλα Ρέκα» είς «Κρυονέρι», «"Ιλεβο Τράπτσε» είς 
«Δασωτόν», «Πολένατα» είς «Πεδινόν», «Μπάρο» είς «Κορυ
φή Γιαννιοϋ», «Κάρτσο» είς «Προσήλιο», «Κούτσικο» εις 
«Λημέρια», «Τζάκο» είς «Κορυφή Καραμάνη» καί «Τσιέρ» 
είς «Δρυάδες»,

34) Ή παρά τή Κοινότητι Μαυροκάμπου θέσις «Πεζνίτσα» 
μετονομάζεται «Μικρό Ρέμα».

35) Ή παρά τή Κοινότητι Μαυροχωρίου θέσις «Παραβί- 
τσα» μετονομάζεται «Μηλιές».

36) Αί παρά τή Κοινότητι Μελά κατωτέρω θέσεις μετο
νομάζονται ώς έξής: «Μίλκοτσες» εις «Πλαγιά Ντίνα», 
«Τσέσαλα» είς «Καλύβια», «Πλίντσκα Ρέμα» είς «Μελά Ρέ
μα», «Μπέλα Μαλίνα», είς «Βρύσες», «"Ιστερνο» είς «Πλά
γιά», Γκολίνατα» είς «Γυμνότοπος» καί «Μπούκατα» είς «Ό- 
ξυές».

37) Αι παρά τή Κοινότητι Μελισσοτόπου κατωτέρω θέ
σεις μετονομάζονται ώς έξής: «Κρίβο Ντάρβο» είς «Βελανί
δια» και «Ποστράκ» είς «Μελισσόρεμα».

38) Αί παρά τή Κοινότητι Μεσοποταμίας κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Ντρομπολίσκα» είς «Ξεροχώ- 
ραφα», «Σιτκα» είς «Βραχοπόταμος», «Γκουγιαβίτσα» είς 
Δεκοχτούρα» καί «Πέλιτσα» είς «Κήποι».

39) Αί παρα τή Κοινότητι Μεταμορφώσεως κατωτέρω 
θεσεις^μετονομάζονται ώς έξής: «Μεράς» είς «Βοσκοτόπι», 
«Μπιγλαριτσα» είς «Σκοπιά», «Ράρι» είς «Χειμαδιό», 
«Γκάμπερο» εις «Γάβρος», «Μαϊνιάκα» είς «Μαυροβοΰνι» 
και « Ορλωφ Κάμεν» είς «Άετόπετρα».

40) Αι παρα τή Κοινότητι Νεστορίου κατωτέρω θέσεις 
μετονομάζονται ώς έξής: «Τζάβα» είς «Ανήλιο», «Λιτσι- 
τερι» είς «Γαργαρο Ρέμα», «Κουπάντσε» είς «Σκαφίδι», 
«Προσενικ» εις «Προσιτόν», «Κοντρεσέτς» είς «Κοντάρι» 
«Ντοσνιτς» είς «Άμμόρεμα», «Βόλτσε» είς «Λυκοράχη», 
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«Τσαρσί» είς «Καλλιθέα», «Έλίντσα» εις «Ελάφι», «Σλάμ- 
πιστα» εις «Λιανόρεμα», «Μπρατέλετς» εις «Δίδυμον»5 
«Μπαπιντολ» εις «Κοντόρβμα», «Πετρέ Πελένι» βες «Πε- 
τρινό», «Γενέσοδο» εις «Καμίνια», «Σούτκος» εϊς «Σύδεν- 
δρον», «Προσενίκ» είς «Προσιτόν» και «Τρεμπέσοβο» εις 
«Χλοερόν».

41) Αί παρά τή Κοινότητι Οίνόης κατωτέρω δέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Πόσαβα» είς «Μικρόκαμπος», «Λέσνι- 
τσα») είς «Λεπτοκαιρυάς Ρέμα» καί Μπέη, Μπουνάρ» εις «Κε
φαλάρι».

42) Αί παρά τη Κοινότητι. Όμορφοκκλησιάς κ-ατωτέρω 
-δέσεις μετονομάζονται ώς έξης: «Σλίνε» είς «Μάρμαρα», 
«Τσβάντες» είς «Άσπρόρεμα», «Πάνκα» είς «Πάντα» καί 
«Ποπόϊ» είς «Άσπρότοπος».

43) Αί καρά τη Κοινότητι Όξυάς κατωτέρω -δέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Ρικάρτο» είς «Αυγό», «Λιοότα» είς 
«Προσήλιο», «Βέτριλα» είς «Ανεμόδαρτο»1 «Γκολίνα» είς 
«Φαλακρό» καί «Όντρέσι» είς «'Αγία Παρασκευή».

44) Ή καρά τη Κοινότητι Πενταβρύσου δέσις «Τσέμνα» 
μετονομάζεται «Βοσκότοκος».

45) Αί καρά τή Κοινότητι Πεύκου κατωτέρω δέσεις μετο
νομάζονται ώς έξης: «Τσάγκ Καραούλι» (X 916 — Ψ 
712) είς «Κορυφή Γουλιου», «Τσάγκ Καραούλι» (X 923 — 
Ψ 687) είς Κορυφή Μκαρίκου», «Πόρτα Όσμάν» είς «Διά- 
βασις Ταγματάρχου Πάρτη», «Γκερκίνα» είς «Γερακί- 
να», «Ουλτσα» είς «Πόρος», «Μκέλτσα» είς «Ποταμιά», 
«Ότορίτσε» είς «Στάνες», «Μέγοβο» είς «Μεσοράχη», 
«Σοιίντικα» είς «Βαδύλακος», «Σλεκεσούμενα» είς «’Άδεν- 
δρο», «Γκάτσίί» είς «Καβαλάρης», «Νιάσια» εϊς «Γεράκι», 
«Μανοκ» είς. «Σκαλώματα», «Τσαΐρια» είς «Βοσκότοπος», 
«Κριτσεές» είς «Κριδιές», «Τοόχουλι» είς «Τυχερόν», «Κο- 
λοβόζι» είς «Πέρασμα», «Τσάμ Άστένα» είς «Βράχος» καί 
«Κλβ. Σελενγράφ» είς «Καλύβια Άμμοΰδες».

46) 'Η παρά τή Κοινότητι Πευκόφυτου -δέσις «Γκόλια 
Μπουρίκα» μετονομάζεται «Δαδί».

47) Αί παρά τή Κοινότητι Πολυκάρπης κατωτέρω -δέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης: «Ντομπρονίκα» είς «Καληνί- 
κη» καί «Πέγκα» είς «Άλωνάκι».

48) Αί παρά τή Κοινότητι Πολυκεράσου κατωτέρω δέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης: «Κριμπόνιτσα» εις «Στραβο- 
ράχι». «Ρικάλο» είς «Ριγανόρεμα», «Τσούκιτε» είς «Σφύ
ρα», «Σαρμπίνοιδ ,Κάμε.ν» ε·ίς «Πετροβούνι» καί «Γκόρνι» είς 
«'Αγιά Γκόρτσα».

49) Αί παρά τή Κοινότητι Πτελέας κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Τσαρέσνοβο» είς «Πτελέας Ρέ
μα», «Μπιλεβέτς» είς «Κτήματα» καί «Κουρί» είς «Δρυό- 
βουνο».

50) Αί παρά τή Κοινότητι Πτεριάς κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης: «Κόρε Ρέκα» είς «"Ανω Ρέμα» 
και «Βίσομο» είς «Λεπτοκαριά» .

51) Αί παρά τή Κοινότητι Σιδηροχωρίου κατωτέρω δέ
σεις μετονομάζονται ώς έξης: «Γκούμνιτσα» είς «Λογκόρε- 
μα», «Μπικοβικ» είς «Λοχαγού Περτσέλη», «Πλότσα» είς 
«11 Λάκες» καί Λάζενη» είς «Άρβαν,ιτίδη»..

52) Αί παρα τή Κοινοτητι Σπηλαίων κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται, ώς έξης:

«Τουλιστε» εις «Ρέμα Μακεδονομάχων» καί «Πετενάρο- 
βο» είς «Πετεινάρι».

53) Αί παρά τή Κοινότητι Τοιχίου κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης;

«Νοοετς» εις «Ποδιά», «Κίροβο» είς «Πλάτη», 
«Τσεϊμα» εις «Πετροβούνι» καί «Κουσορίτσα» είς «Στενο- 
ρεμα».

54) Αι παρα τή Κοινότητι Τσάκονης κατωτέρω δεσεις 
μετονομάζονται, ώς έξης:

«Τσερβενιτσα» είς «Κοκκινόχωμα» καί «Όστρίκα» είς 
«Πεδινό».

55) Αί παρά τή Κοινότητι Χαλάρων κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται, ώς έξης:

«Καρτέλοβο» είς «Πεδινό», «Κουρί» είς «Δασάκι», καί 
«Γκρε,μίνο» είς «Γκρεμός».

56) Αί παρά τή Κοινότητι Χιλιοδένδρου κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται, ώς έξης:

«Γκισντάρια» είς «Κοκκινόχωμα», «Όσμάν Μπέη» είς 
«Καλλιρρόη», «Στομπολίτσα» είς «Καγκελιά», «Παρσελίνα» 
είς «Κερασιές». «Πίκρι» είς Καλλιρρόη». «Μλάτος» είς 
«Όπωρώνες», «Ταπόλια» ε’ις «Σμίξη» καί «Γκαρασέλα» 
εις «Ρίζωμα».

57) Αί παρά τή Κοινότητι Χιονάτου κατωτέρω -δέσεις 
μετονομάζονται, ώς έξης:

«Πόποβαρ» είς «Μανουση», «Σλάμπιστα» είς «’'Αγονο», 
«Τέρστικα» είς «Περήφανο» καί «Μπλίτσα» είς «Πηγές».

58) Αΐ παρά τή Κοινότητι Χρυσής κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης:

«Σφιντέλιο» είς «Ξέφωτο» καί «Γκιόλι» εις «Άνάδρες».
59) Αί παρά τή Κοινότητι Κοτύλης κατωτέρω δέσεις με

τονομάζονται ώς έξης:
«Τσερνιολίστας» είς «Μουριάς». «Λιοότα» εις «Ξέφωτο». 
«Γκρόπα Λούγκα» είς «Κάτω Λόγκος». «Κρόπα Τσάπ» είς 

«Πάνω Λόγκος». «Τσαούμια» είς «,Κορυφή Κανελλοπούλου», 
«Κυλοβόζι» είς «Κολοβό» καί «Γκέκια» είς «Μικρό Κα
ραούλι».

60) Αί παρά τή Κοινότητι Κρανιώνος κατωτέρω δέσεις 
μετονομάζονται ώς έξης:

«Λάβδενιτς» είς «Λατομεία», «Μπικοβικ» είς «Λιδαρια», 
«Παπάσκοβον» είς «Τσιόπελος» καί «Μπίστριτσα» είς 
«Μελά Ρέμα».

Έν Άδήναις τή 18 Απριλίου 1969

Έν Όνόματι τον Βαοιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΓ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΧ

(2)
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 267

Περί καταργήσεως τοΰ παρά τή Κοινοτητι ,Πετρουπόλεως 
Αττικής ίδιου νομικού προσώπου ύπο το ονομα «Φιλαρμονι
κή Κοινοτητος Π ετρουπόλεως”.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Εχοντες ύπ' όψιν: 1) Τάς διατάξεις ™ν άρδρων 145 καί 
224 τοΰ Δήωτικοό καί Κοινοτικού Κώοικος (Ν. Δ. 2888) 
1954) κα’ 2) τήν ΰπ’ άριδ. 277. τής 8ης Απριλίου 1969, 
γνωμοδότησιν τοΰ Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτασει του 
Ήμετέρου έπΐ των Εσωτερικών Τπουργου, απεφασισαμεν και 
διατάσσομεν:

0^
τε ρικών

παρόντος

μόνον.
Έγκοίνεται ή υπ άρι-δ.'19. τής 6 Φεβρουάριου 1969, άπό- 

φασις του Κοινοτικού Συμβουλίου Π ετρουπόλεως—Αττικής, 
πεοί καταογήσεως του παρά τή ομωνυμφ Κοινοτητι ιοιου νο- 
κικοό προσώπου υπό τό όνομα «Φιλαρμονική Κοινοτη,τος Πε- 
τρουπόλεως». συσταδέντος δια της υπ αριδ. 91,. της 23 Ιου
λίου 1966, όμοιας αύτοΰ. εγκρι-δε.σης οια του υπ αριδ 120.

23 Φεβρουάριου 1967. Β. Διατάγματος, υημοσιευδεντες 
'ίς τό ύπ’ άριδ. 28. τής 3 Μαρτίου 1967. (Τεύχος Α'),. φύλ
λου τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.

Είς τον αύτόν επί των Εσωτερικών, Υπουργόν. άνατίδεμεν 
-ήν δημοσίευσιν καί έζτέλεσιν του παρόντος.

’Εν Άδήναις τή 19 Απριλίου 1969

Έν Όνόματι τον Βαοιλέως
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ 

ΓΕΛΡΓ. ΖΩΤΤΑΚΗΖ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΧ

'ί
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ι3)
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 268

ΙΙβρί ίδρύσεως Εργαστηρίου καί Σπουδαστηρίου κ,λ.π. παρά 
τή Φυσικομαθηματική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθη
νών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Εχοντες ύπ’ δψει: 1) Τδ άρθρον 9 τοϋ Α.Ν. 1430)1938, 
2) τάς γνώμας α) τής Φυσικομαθηματικής Σχολής, (Συν
εδρία 3.6.1966) καί β) τής Συγκλήτου (Συνεδρία 28.6.66) 
τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών καί 3) την ΰπ’ άρ-ιθ. 228)1969 
γνωμοδότησιν τοϋ Συμβουλίου- Επικράτειας, προτάσει τοϋ 'Η- 
μετέρου έπί τής Έθν-ικ,ής Παιδείας καί Θρησκευμάτων Υ
πουργού, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

"Αρθρον 1.

Ιδρύονται παρά τή Φυσικομαθηματική Σχολή τοΰ Πανε
πιστημίου Αθηνών: α) Έργαστήριον Πυρηνικής Φυσικής 
καί β) Σπουδαστηρίου Θεωρητικής Φυσικής.

Άρθρον 2.

Έκ των ίδρ-υθεισών διά τοΰ άριθ. 53)31.1.4969 (Φ.Ε.Κ. 
II Α') Β. Διατάγματος θέσεων Επιμελητών, Βοηθών καί 
Παρασκευαστών κατανέμομεν εις, τά ώς άνω Έργαστήριον 
καί Σπουδαστηρίου τάς κάτωθι θέσεις Επιμελητών, Βοηθών 
καί Παρασκευαστών.

Είς τδ Έργαστήριον Πυρηνικής Φυσικής τρεις (3) -δέ
σεις Επιμελητών, είκοσι τέσσαρες (24) δέσεις Βοηθών και 
τέσσαρες (4) δέσεις Παρασκευαστών.

Εις τδ Σποϋδαστήριο-ν Θεωρητικής Φυσικής δυο (2) δέ
σεις Βοηδών.

Εις τδν αύτδν έπί τής Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων Υπουργόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν 
τοϋ παρόντος Διατάγματος.

Έν Άδήναις τή 24 Απριλίου 1969

Έν Όνόματι τον Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ Ε·Η. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ βΡΗΣΚΕΥΜΑΤΛΠ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(4)
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Περί άνασυστάσεως τής. Κεντρικής Επιτροπής πρδς άποκα- 
ταστασιν άπορων κορασίδων καί νεανίδων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Εχοντες ΰπ' δψιν τάς διατάξεις:
I . Τοϋ άρθρου 33 τοϋ Συντάγματος.
2. Τοϋ άρθρου μόνου τοϋ Ν. Δ. 3)22—23.11.1968 «περί 

προσωρινής δ'.οικήσεως οργανισμών καί ιδρυμάτων εις την δι- 
οίκησιν τών οποίων έχε: άνάμιξιν δ Βασιλεύς ή μέλος τής Βα
σιλικής Οικογένειας.

3. Τοϋ άπό 1.8.1956 Βασ. Διατάγματος (Φ.Έ.Κ. 173 τής 
6.8.1956) «περί συστάσεως ερανικής έπιτροπής πρδς προικο- 
δοτησιν άπορων κορασίδων».

4. Τοϋ άπδ 14.4.1959 Βασιλικού Διατάγματος (Φ.Ε.Κ. 
75)25.4.1959 Τ’. Α') «περί κωδικοποιήσεως καί συμπληρώ- 
σεως τών περί άποκαταστάσεως απόρων κορασίδων διατά
ξεων».

Προτάσει τοϋ Πρωθυπουργού καί τοΰ Υπουργού Κοινωνι
κών Υπηρεσιών άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

Άρθρον 1.
,1. Η δ-.ά του άπδ 1.8.1956 Βασιλικού Διατάγματος ώς 

τούτο- έτροποποιήδη καί συνεπληρώδη μεταγενεστέρους συστα- 
δεισα Κεντρική Επιτροπή πρδς άποκατάστασιν άπορων κορα- 
σιοων και νεανίδων. τελούσα υπό τήν Επίτιμον Προεδρίαν τοϋ 

Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλά
δος, άποτελεϊται έφ’ έξης έξ έπτά (7) μελών έν οιίς. ό Πρό
εδρος, δ Αντιπρόεδρος καί δ Γενικός Γραμματεύς αυτής. 'Ο 
Πρόεδρος, δ Αντιπρόεδρος, ό Γενικός Γραμματεύς καί τά 
μέλη λαμβάν-ονται έξ ακαδημαϊκών, καθηγητών ή υφηγητών 
άνωτάτων έκπαιδευτικών ιδρυμάτων, άνωτάτων αξιωματικών 
έν ένεργεία ή έν αποστρατεία, άνωτάτων ή άνωτέρων κρατι
κών λειτουργών έν ένεργεία ή έπιτίμων στελεχών ιδρυμάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρας, διοικητών ή υποδιοικητών μεγάλων 
Δημοσίων Όργανισμών, Τραπεζών ή Δημοσίων Επιχειρήσεων, 
ειδικών επιστημόνων καί έπιλέκτων μελών τής Ελληνικής 
Κοινωνίας.

2.. 'Ο διορισμός τοϋ Προέδρου, τοΰ Αντιπροέδρου, τοΰ Γενι
κού Γραμματέως καί τών μελών τής Κεντρικής Έπιτροπής 
πρδς άποκατάστασιν άπορων κορασίδων καί νεανίδων γίνεται 
διά κοινής άποφάσεως τοΰ Πρωθυπουργού καί τοΰ Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιευόμενης διά τής Έφημερίδος 
τής Κυβερνήσεως.

3. Ή θητεία τοΰ Προέδρου, τοϋ Αντιπροέδρου, τοϋ Γενικού 
Γραμματέως καί τών μελών τής Κεντρικής Έπιτροπής δρί- 
ζεται τριετής. Ή δι-’ ο-ίονδήποτε λόγον άντικατάστασις μέλους 
τίνος γίνεται διά τδ υπόλοιπον τοϋ χρόνου τής θητείας τοϋ μέ
λους εις άντικατάστασιν τοΰ οποίου διορίζεται. Διά λόγους 
αναγόμενους εις τδ γενικώτερον συμφέρον δυναται νά απαλλα
γή μέλος τής Κεντρικής Έπιτροπής τών καθηκόντων του καί 
πρδ τής λήξεως τής θητείας του.

Άρθρον1 2.
1. Ή θητεία τής ΰφισταμένης Κεντρικής Έπιτροπής πρδς 

άποκατάστασιν άπορων κορασίδων καί νεανίδων κηρύσσεται λή- 
ξασα.

2. Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπδ τής δημοσιευσεως εις 
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Εις τους αυτούς Πρωθυπουργόν καί Υπουργόν Κοινωνικών 
Υπηρεσιών άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ πα
ρόντος Διατάγματος.

Εν Άθήναις τή 26 Μαρτίου 1969

Έν ’Ονόματι τοϋ Βασιλέως
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ ΙΤΑΚΗΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ

(5/ '
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Περί συγκροτήσεως, Ερανικής Επιτροπής κατασκευής Μνη
μείου Ηρώων εις τήν Κοινότητα Καλυβών Άποκορώνου 
Ν. Χανίων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

"Εχοντες ΰπ’ οψει:
1. Τά άρθρα 122—126 τοΰ Αστικού Κωδικός ώς καί τάς 

διατάξεις τοϋ Νόμου 5101)31 «περί διενεργείας έράνων. λα- 
χειοφόρων αγορών κλπ.».

2. Τά,ΰπ’ άριθ. 4543)8.2.196-9 καί 8813)10.3.1969 έγ
γραφα τής Νομαρχίας Χανίων «περί συγκροτήσεως Ερανικής 
Επιτροπής κατασκευής Μνημείου Ηρώων εις τήν Κοινότητα 

Καλυβών—Άποκορώνου». προτάσει του Ήμετέρου έπί τών 
Κοινωνικών- Υπηρεσιών Υπουργού,, άπεφασίσαμεν καί διατάσ- 
σομεν:

Άρθρον μόνον.
I. Συγκροτοΰμεν Ερανικήν Επιτροπήν άποτελουμένην έκ 

τών κάτωθι:
1. Μινωος Νικολακάκη, Προέδοου τής Κοινότητας Καλυ

βών.
2. Αντωνίου Άνδρεαδάκη, Εφημερίου τής Κοινότητες Κα

λυβών.
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3. Πέτρου Βλαχάκη τοΰ Δημοσίλ, Αντιπροέδρου της Κοι
νότατος Καλυβών.

4. Φλωρεντίνας Κανδήλας—Σίτσιου, 'Ιατροΰ Κοινότητας 
Καλυβών.

5. Κων)νου Σηφάκηι τοΰ Έλευ-δ.. Δ)ντοΰ Δημ. Σχολείου 
Κοινότητος Καλυβών.

6. Στυλιανού Μποτωνάκη. Γεωπόνου Γεωργικών "Εφαρμο
γών.

7. Αντωνίου Φραγκεδάκη, Προϊσταμένου Τ'αιχυδρ. Γρα
φείου Καλυβών.

8. Πέτρου Βλαχάκη τοΰ Στυλ., Προέδρου Συλλόγου Κυ
ριών καί Δ)δων Καλυβών.

II. "Είδρα τής Επιτροπής ορίζεται ή Κοινότης Καλυβών, 
διάρκεια δέ αώτής έτησία.

III. Σκοπός τής Επιτροπής έσται ή διενέργεια έράνου εις 
την Κοινότητα Καλυβών ώς καί μεταξύ τών έκ τής Κοινό
τητας τούτης καταγόμενων καί διαμενόντων έντος καί έκτος 
τής Ελλάδος, προς συλλογήν χρημάτων διά την κατασκευήν 
Μνημείου Ηρώων εις τήν ώς άνω. Κοινότητα.

IV. Ή Επιτροπή εόρίσκεται έν απαρτία εάν τά παρόντα 
μέλη είναι πλείονα τών άπόντων, αί δέ αποφάσεις αυτής λαμ- 
βάνονται. διά πλειοψηφίας τών παρόντων μελών καί καταχω- 
ροΰνται εις ειδικόν βιβλίοιν τηροόμενον παρ’ αυτής καί ύπο- 
γραφόμενον παρά τών παρόντων, μελών.

V. Το κα&αρον προϊόν τοΰ έράνου κατατε&ήσεται παρά τή 
Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος. ή δέ άνάληψις καί διά&εσις 

αυτού γενήσεται κατά τάς διατάξεις, τοΰ Νόμου 5101)31.

VI. Ή άνά$εσις ώς καί ή παρακολού^ησις τής έκτελέ- 
σεως τοΰ κατά τά άνω έργου &ά γίνη υπό Επιτροπής έξ ειδι
κών προσώπων συγκροτούμενης παρά τού Υπουργείου Εθνι
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Δ)νσις Καλών Τεχνών) 
ύπό τήν Έποπτείαν τής οποίας ·8ά τελή ή Επιτροπή αυτή ώς 
προς τήν καλλιτέραν έκτέλεσιν τοΰ έ'ργου σύμφωνος τώ άρ- 
■8ρω 8 τοΰ Νόμου 6409)34.

Εις τον αΰτον έπί τών Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργόν, 
ανατι-3εμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος.

’Εν Ά.·δήναις τή 12 Απριλίου 1969

Έν ’Ονόματι τοΰ Βαοιλέως
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΤΤΑΚΗΣ
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ
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ΙΙερι κηρυξεως φυλλοξηριωσών τών νήσων Άρκοί, Λειψοί 

και Αγα·8ονήσι τοΰ Νομού Δωδεκάνησου,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Εχοντες ϋπ οψιν; 1) Τό άρ·&ρον 4 παράγρ. 1 καί 3 τού 
Νομού 2147)1952 «περί προλήψεως καί καταστολής τών 
ασθενειών καί εχθρών τών φυτών καί περί όργανώσεως τής 

/\^<η°Α0γ’·κ^ς δ) τό άρβρον 39 τοΰ Νόμου
214)1914 «περί προστασίας κατά τής φυλλοξήρας», 3) τήν 
υ<. αρι-5. 3)4969 γνωμοδότησιν τοΰ Γεωργικού Συμβουλίου, 
ν) >ην ϋπ άρι·&. 214)1969 γνωμάτευσιν τοΰ Συμβουλίου 
Επικράτειας. προτάσει τοΰ 'Ημετέρου έπί τής Γεωργίας 
Υπουργού. άποφασιζομεν καί διατάσσομεν:

"Αιρθρον μόνον.

Κηρύσσονται φυλλοξηριώσαι αί νήσοι Άρκοί, Λειψοί και 
Αγορ&ονήσι τοΰ Νομού Δωδεκάνησου.

Εις τόν Ημετερον έπι τής Γεωργίας Υπουργόν, άνατί- 
■όεμεν τήν δημοσίευσιν και εκτελεσιν τοΰ παρόντος Διατά
γματος.

Εν Άύήναις τή 18 "Απριλίου 196!·

Εν ’Ονόματι τού Ιίιωιλέΐιΐ·;
Ο ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩ Ι ΤΑΚΗΣ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(θ)
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Περί χαρακτηρισμού εκμεταλλεόσεως λατομείου μπεντονίτου 
ώς δημοσίου ώφελείας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες ϋπ όψιν:

α) Την άπό 18.10.1968 καί εϊς τό Υπουργείου Βιομη
χανίας πρωτοκολλη-όείσαν ϋπ" αΰξ. άρι-ό. 100309)22.10.68 
αιτησιν τής έν Αύήναις έδρευοΰσης Μεταλλευτικής Εται
ρείας «ΜΤΚΟΜΠΑΓ» Α.Ε. περί χαρακτηρισμού τής έκ- 
μεταλλευσεως τοΰ έν τή ΰέσει «Βουρλίδια», περιφερείας τού 
Δήμου Μήλου, τής νήσου Μήλου, κειμένου ιδιοκτήτου λατο
μείου της μπεντονίτου. ιός δημοσίου ώφελείας.

β) Τάς διατάξεις τοΰ άρ-όρου 6 τοΰ Νόμου 587)1914 
«περί λατομείων», έν συνδυασμώ καί προς τάς διατάξεις τών 
άρθρων 1 καί 2 τοΰ άπό II : I 4.2.1915 Β. Δ) τος «περί τών 
ώς δημοσίου ώφελείας χαρακτηριζόμενων εκμεταλλεύσεων 
λατομείων».

γ) Τήν ϋπ" άριΰ. 102587)30.10.1968 πρόσκλησιν τοΰ 
έπί τής Βιομηχανίας Ύπουσγοΰ ^ΦΕΚ 635 Β' τής 18.11. 
1968).

δ) "Ολόκληρον τόν σχετικόν φακελλον. προτάσει τοΰ 'Ημε
τέρου έπί τής Βιομηχανίας "Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί δια- 
τάσσομεν:

Χαρακτηρίζομε·; τήν έκμετάλλευσιν του έν τή -5έσει «Βουρ
λίδια» τής περιφερείας τοΰ Δήμου Μήλου, τής νήσου Μήλου, 
κειμένου ιδιοκτήτου λατομείου μπεντονίτου τής έν Ά-δήναις 
έδρευούσης Εταιρείας «ΜΥΚΟΜΠΑΓ» Α.Ε. ώς δημοσίου 
ώφελείας. έπί σκοπώ άπαλλοτριώσεως ξένης ιδιοκτησίας, 
κειαένης παρά τήν τοποθεσίαν «ΣΚΙΙΝΩΠΙΙ» τοΰ όρμου 
Άδάμαντος Μήλου, διά τήν κατασκευήν έγκαταστάσεων ξη- 
ράνσεως καί φορτώσεως μπεντονίτου. ώς καί άλλων βοηθη
τικών κτισίων. άναγκαιοΰντων. απάντων. διά τήν έκμετάλ- 
λευσιν τοί* ιος ανω λατο'ΐΐ’.ου τη,.

Εις τόν αυτόν έπί τής Βιομηχανίας "Υπουργόν, άνατίΰε- 
μεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος.

"Εν Άύήναις τή 17 Απριλίου 1969

Έν ’Ονόματι τον Βαοιλέατς
Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓ. ΖΩΤΤΑΚΗΣ
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ! ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ

(7)
ΛΙΘΡβΩΕΕΙΣ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Εις τό ϋπ’ άριΰ. 179)1,3.69 Β. Δ)γμα, «περί έγκρίσεως 
Κανονισμού άναγνωρίσεως καί έξαγοράς ώς χρόνου άσφαλί- 
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σεως παρά τφ Ταμείφ Επικουρικής Άσφαλίσεως Ηλε
κτροτεχνιτών 'Ελλάδος τοΰ χρόνου άπασχολήσεως παρά τή 
ΔΕΗ-—ΠΑΠ», δημοσιευθέν εις τό ύπ’ άριθ. 51 τής 20 
Μαρτίου 1969 (τ. Α') φύλλον Έφημερίδος τής Κυβερνή- 
σεως, έπέρχονται αΐ κάτωθι διορθώσεις ημαρτημένων :

α. Εις τδ τέλος τοΰ άρθρου 2, άντί τοΰ έσφαλμένως «μέ
χρι τής 28.1.1967», τίθεται τδ ορθόν: «μέχρι τής 28.2. 
1967».

β. Εις την παραγρ. 1 τοΰ άρθρου 4 έδάφιον β'., άντί τοΰ 
έσφαλμένως —«τής καταβεβλημένης»— τίθεται τδ ορθόν: 
«τής καταβαλλομένης».

\ . (8)
Είς τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 10 τοΰ ΰπ’ άριθ. 228) 

17.4.69 Β. Δ)τος, δημοσιευθέντος είς τδ ύπ’ άριθ. 62)17.4. 
1969 Φ.Ε.Κ. (τ. Α'), επέρχεται ή κάτωθι διόρθωσις:

α. ’Αντί τοΰ έσφαλμένως δημοσιευθέντος:
«1. Κατ’ έξαίρεσιν οί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ Ν. Δ)τος 

4547)66 ήσφαλισμένοι παρά τφ Ταμείφ έξερχόμενοι τής Υ
πηρεσίας ................................» τίθεται τδ ορθόν:

«1. Κατ’ έξαίρεσιν οί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ Ν. Δ)τος 
4547)66 ήσφαλισμένοι παρά τφ Ταμείφ έξελθόντες ή έξερ- 
χόμενοι τής υπηρεσίας...»

(’Έκ τοΰ Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών)

ΕΚ ΤΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ*


