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Διευθύνων Σύμβουλος DNAlogy 

Γενετικοί Συλλογισμοί

Καινοτόμος  Τεχνική 

Τα εργαστήρια της DNAlogy, πρωτοπορώντας στον τομέα των γενετικών 
αναλύσεων και ταυτοποιήσεων, ανέπτυξαν και εφαρμόζουν μια νέα τεχνική 
ανάλυσης των οστών με σκοπό την αποτελεσματική εξαγωγή γενετικού υλικού 
ακόμα και από πολύ παλιά οστά. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες τεχνικές που 
περιελάμβαναν δύσκολες και χρονοβόρες διαδικασίας επεξεργασίας, η νέα 
τεχνική επιτρέπει την απομόνωση γενετικού υλικού πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 
Το γενετικό υλικό που απομονώνεται είναι καλύτερης ποιότητας, κάτι που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό καθώς τις περισσότερες φορές τα οστά που προσκομίζονται 
στο εργαστήριο έχουν υποστεί εκτεταμένη φθορά από το χρόνο και τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

Δρ. Φιτσιάλος Γεώργιος
Πραγματογνώμων των Ελληνικών 
Δικαστικών Αρχών και του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης σε 
θέματα Ταυτοποίησης Βιολογικού 
Υλικού και Ανάλυσης DNA

εμπλεκόμενων μελών της, με αποτέλεσμα η 
ανάλυση του γενετικού υλικού των οστών, να 
είναι η μοναδική και η πιο αξιόπιστη επιλογή 
για την απάντηση ερωτημάτων τέτοιου είδους. 

Η Επιστημονική Ομάδα της DNAlogy 
φροντίζει πάντα να παρέχει τις πιο σύγχρονες 
και αξιόπιστες μεθόδους ανάλυσης DNA για 
την επίλυση κάθε υπόθεσης που φτάνει στα 
χέρια της.

Editorial

Η απομόνωση γενετικού υλικού από τα οστά είναι 
μια ιδιαίτερα πολύτιμη τεχνική, καθώς το οστό 
αποτελεί τη μοναδική πηγή γενετικού υλικού ενός 
ατόμου μετά το θάνατό του. Η ανάγκη για την 
ταυτοποίηση ενός ατόμου μετά το θάνατό του 
μπορεί να προκύψει μετά από δυστυχήματα ή 
μαζικές καταστροφές, όπου τα θύματα τα οποία 
δεν μπορούν να αναγνωριστούν ή να 
ταυτοποιηθούν με άλλο τρόπο. 
Μια τέτοια περίπτωση ανέλαβε η διεθνής επιστημονική ομάδα μας όταν σε μια κατολίσθηση βράχων σε 
νεκροταφείο της Ισπανίας, οι τάφοι υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές με αποτέλεσμα οι σκελετοί που 
ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια να πρέπει να ταυτοποιηθούν μέσω ανάλυσης DNA προκειμένου να 
αποδοθούν στις οικογένειές τους. Στη χώρα μας, αρκετοί δήμοι, νεκροταφεία και ιδιώτες έχουν 
απευθυνθεί στα εργαστήρια της DNAlogy για την ταυτοποίηση οστών, καθώς δεν είναι σπάνιο το 
φαινόμενο μπερδέματος των σκελετών στο νεκροταφείο. Τέλος, δεν είναι λίγες οι φορές που οι 
βιολογικοί δεσμοί μεταξύ των μελών μιας οικογένειας τίθενται υπό αμφισβήτηση μετά το θάνατο των 

απομόνωσης και ανάλυσης 

DNA από οστά 

Δίκη Μάριου Παπαγεωργίου : Ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο
Ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό επεβλήθη στον βασικό κατηγορούμενο για την απαγωγή και δολοφονία του 
Μάριου Παπαγεωργίου και με μικρότερες ποινές καταδικάστηκαν άλλα 3 άτομα. Παράλληλα, η Εισαγγελέας ζήτησε νέες 
διώξεις και για 9 επιπλέον άτομα που φαίνεται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση μεταξύ των οποίων, η σύζυγος και τα 
παιδιά του βασικού κατηγορούμενου. Υπενθυμίζεται, ότι η καταδίκη των κατηγορούμενων στηρίχτηκε στα σημαντικά 
ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη σε συνεργασία 
με τα εργαστήρια της DNAlogy και τον Πραγματογνώμονα Δρ. Φιτσιάλο Γεώργιο.

    Διαπιστευμένα Εργαστήρια 
Δικανικής  Γενετικής DNAlogy SA

Νοέμβριος 2019

Όταν πριν 10 χρόνια ιδρύσαμε τα εργαστήρια της 
DNAlogy στην Ελλάδα μεταφέροντας τα πιο 
σύγχρονα τεχνολογικά μέσα από τα μητρικά 
εργαστήρια στη Γαλλία, είχαμε το όραμα να 
προσφέρουμε στην χώρα μας ό,τι πιο καινοτόμο 
υπάρχει στον τομέα διεθνώς. Σήμερα, συνεχίζουμε 
παρέχοντας 2 νέες υπερσύγχρονες τεχνικές: την 
Μεταγενωμική που μας επιτρέπει να βρούμε από 
ποιό μέρος του ανθρώπινου σώματος έχει 
προέλθει το DNA που βρίσκουμε στα πειστήρια, 
και μια νέα και γρήγορη μέθοδο απομόνωσης DNA 
από οστά, αποτελεσματική ακόμα και σε πολύ 
παλιά και φθαρμένα δείγματα. 
Πρόσφατα, μεγάλη επιτυχία και διάκριση είχαμε και 
εκτός συνόρων, όπου η επιστημονική μας ομάδα 
αναγνωρίστηκε διεθνώς με τη δημοσίευση του 
ερευνητικού μας έργου στο μεγαλύτερο 
επιστημονικό περιοδικό δικανικής γενετικής 
Forensic Science International : Genetics.
Πλέον, ως η πιο εξειδικευμένη ομάδα Δικαστικών 
Πραγματογνωμόνων Δικανικής Γενετικής, είμαστε 
περήφανοι που οι επιστημονικές μας γνώσεις 
συμβάλλουν καθημερινά στην ορθή απονομή της 
δικαιοσύνης, τόσο στις ελληνικές όσο και στις 
διεθνείς δικαστικές αίθουσες!



Διεθνής Επιστημονική Δημοσίευση των Εργαστηρίων DNAlogy

Η ανάλυση του DNA είναι σημαντική. Η γνώση του 
περιβάλλοντος στο οποίο βρέθηκε σημαντικότερη.

---- Η Μεταγενωμική είναι μια νέας γενιάς τεχνολογία ταυτοποίησης DNA η οποία 
παρέχεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από τα εργαστήρια της DNAlogy

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
DNAlogy S.A. - Λεωφόρος Βουλιαγμένης 98, Γλυφάδα, 16674, Αθήνα, 210-9650370, www.dnalogy.eu, info@dnalogy.eu 

- Ο κατηγορούμενος συνεχίζει 
να αρνείται και αντικρούει 
ειδικότερα την χρήση του 
γουδοχεριού κουζίνας, 
εξηγώντας στον ανακριτή ότι

Το θύμα ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα θώπευσης και χρήσης ενός γουδοχεριού 
κουζίνας. Η αυτοψία στο σπίτι του υπόπτου επέτρεψε την ανεύρεση του 
αντικειμένου, το οποίο στάλθηκε στα εργαστήρια μας για ανάλυση.  Τα 
αποτελέσματα ταυτοποιούν 2 γενετικά προφίλ, του υπόπτου και του θύματος, 
γεγονός που τείνει να αποδείξει τη χρήση του αντικειμένου.

Η Επιστημονική Ομάδα της DNAlogy, έχοντας να επιδείξει μια σημαντική και πολυετή 
πορεία στον τομέα των ιατροδικαστικών αναλύσεων DNA, συμμετέχει ενεργά στη 

- Οι τελευταίοι καταφεύγουν σε μια νέα 
μέθοδο ανάλυσης όπου συνίσταται στη 
χρήση νέας γενιάς αναλυτών για να 
ταυτοποιήσουν πέρα από το ανθρώπινο 
DNA, το DNA  των βακτηρίων που 
βρίσκονται στο αντικείμενο. Καθορίζεται 
έτσι με  ποιό μέρος του ανθρώπινου 
σώματος έχει έρθει σε επαφή: δέρμα, 
στοματική κοιλότητα, πρωκτική ή κολπική 
χλωρίδα.

Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης  ανήλικης

το αντικείμενο ήταν τοποθετημένο σε σημείο όπου το θύμα είχε πρόσβαση και επομένως 
το γενετικό υλικό που βρέθηκε προέρχεται από απλή επαφή με τα χέρια του θύματος. Ο 
ανακριτής κατανοεί ότι αυτό αποδυναμώνει την υπόθεση και στρέφεται ξανά στους 
πραγματογνώμονες των εργαστηρίων μας για νέα στοιχεία.

Στην υπόθεση αυτή βρέθηκαν κυρίως βακτήρια χαρακτηριστικά της κολπικής 
χλωρίδας, γεγονός που διαψεύδει τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου… 

Κύπρος: Αθώωση
κατηγορούμενου με τη βοήθεια των 
Πραγματογνωμόνων της DNAlogy

Με την κατηγορία της ασέλγειας σε ανήλικο αγόρι, 
παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη ένας γυμναστής 
στην Κύπρο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 
γυμναστής έδενε τον ανήλικο με ένα σκοινί και στη 
συνέχεια με τη χρήση γαντιών προχωρούσε σε 
ασελγείς πράξεις. Η ανάλυση DNA που 
πραγματοποιήθηκε στο σχοινί το οποίο υπέδειξε ο 
ανήλικος, έδωσε πάρα πολύ μικρή ποσότητα DNA, 
μη αξιοποιήσιμη για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων ενώ γάντια που βρέθηκαν στο 
συρτάρι του γυμναστή είχαν μηδενική ποσότητα 
γενετικού υλικού. Αν το σχοινί είχε χρησιμοποιηθεί 
για το δέσιμο του παιδιού θα έπρεπε να φέρει 
μεγάλες ποσότητες DNA λόγω επαφής, πίεσης και 
τριβής με αυτό. Αντίστοιχα, αν τα γάντια είχαν 
χρησιμοποιηθεί σε ασελγείς πράξεις θα έφεραν 
ομοίως μεγάλες ποσότητες γενετικού υλικού λόγω 
της πλούσιας φύσης των βιολογικών υγρών του 
σώματος. Παρόλη την αδυναμία ταυτοποίησης του 
ανηλίκου στα πειστήρια, η εσφαλμένη ερμηνεία 
των αποτελεσμάτων από τον Πραγματογνώμονα 
της κατηγορούσας αρχής  που χειρίστηκε την 
υπόθεση και η μη ορθή αξιολόγησή τους, 
διαστρέβλωσαν την αλήθεια και λειτούργησαν εις 
βάρος  του κατηγορούμενου. Η ορθή ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων στην αίθουσα του δικαστηρίου 
από τον Δρ. Φιτσιάλο Γεώργιο, Πραγματογνώμονα 
της Υπεράσπισης, με βάση τους κανόνες της 
διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, οδήγησαν 
τελικά στην αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου.

διαμόρφωση των επιστημονικών δεδομένων 
καθώς το ερευνητικό της έργο δημοσιεύθηκε 
στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Forensic 
Science International : Genetics1.  Η έρευνα 
μελετά την επίδραση της αύξησης των 
γενετικών δεικτών της βάσης γενετικών 
δεδομένων του FBI, στην ταυτοποίηση των 
υπόπτων μέσω των συγγενών τους που 
βρίσκονται ήδη καταχωρημένοι σε αυτήν. Η 
μελέτη έδειξε ότι, η αύξηση του αριθμού των 
γενετικών δεικτών της βάσης από 13 σε 20, 
μπορεί να οδηγήσει πολύ ευκολότερα στην 
ανεύρεση των πραγματικών συγγενών, 
αποφεύγοντας συμπτωματικές ομοιότητες στο 
DNA μη συγγενικών ατόμων του πληθυσμού.

Το νέο υπερσύγχρονο 
             επιστημονικό όπλο

(1) Karantzali et al. The effect of FBI CODIS Core STR Loci expansion on familial DNA database 
searching. Forensic Science International: Genetics, Volume 43, 102129


