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ΘΕΜΑ : Πληροφορίες σχετικά µε την αλλαγή επωνύµου κατόπιν διαζυγίου
ΣΧΕΤ. : Το αρ. πρωτ. 550/12-1-2015 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος σας
γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Προκειµένου περί έγγαµης η οποία είχε τελέσει γάµο πριν από το έτος 1983 και
διατήρησε το επώνυµο του συζύγου της και µετά την έναρξη ισχύος του ν.1329/1983, ισχύουν
τα οριζόµενα στο άρθρο 66 του ανωτέρω νόµου, σύµφωνα µε τα οποία: « η γυναίκα που
εξακολουθεί να φέρει και µετά την ισχύ αυτού του νόµου το επώνυµο του συζύγου της,
περιορίζεται µετά το διαζύγιο στο οικογενειακό της επώνυµο. ∆ικαιούται όµως να χρησιµοποιεί
και µετά το διαζύγιο το επώνυµο του πρώην συζύγου της, εφόσον απέκτησε µε αυτό
επαγγελµατική ή καλλιτεχνική φήµη και δεν βλάπτονται από τη χρησιµοποίησή του σοβαρά
συµφέροντα του τελευταίου».
Το παραπάνω δικαίωµα ρυθµίζεται από διάταξη αναγκαστικού δικαίου του Αστικού
Κώδικα, οπότε δεν ακολουθεί τη διοικητική διαδικασία του ν.δ. 2573/1953, αφού η προσφυγή
στη διαδικασία αυτή δεν αποσκοπεί στην ανατροπή των υφιστάµεων διατάξεων του Αστικού
Κώδικα αναφορικά µε το επώνυµο.
Συνεπώς, σε περίπτωση που διαζευγµένη γυναίκα θέλει να κρατήσει το συζυγικό
επώνυµο και µετά το διαζύγιο θα πρέπει να εγείρει αναγνωριστική αγωγή κατ’ άρθρο 70 του
Κ.Πολ.∆., στην οποία αγωγή εναγόµενος θα είναι ο πρώην σύζυγος της, προκειµένου έτσι να
αναγνωριστεί ότι δεν βλάπτονται τα συµφέροντά του από τη χρησιµοποίηση του επωνύµου του
ως επωνύµου της πρώην συζύγου του και µετά τη λύση του γάµου τους.
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