
Το Newsletter τοσ Εσρωπαϊκού Κέντροσ Γενετικής και Ταστοποίησης DNA 

No. 4 

 

Η αικαηώδεο πξόνδνο ησλ επηζηεκν-

ληθώλ ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύ-

ληαη ζηε  Γηθαληθή Γελεηηθή γηα ηελ 

επίιπζε αζηηθώλ θαη πνηληθώλ ππνζέ-

ζεσλ κέζσ ησλ γελεηηθώλ απνηππσ-

κάησλ, επέθεξε θαη κηα ζεηξά απαηηή-

ζεσλ γηα ηα εξγαζηήξηα θαη ηνπο πξαγ-

καηνγλώκνλεο πνπ αλαιακβάλνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο ππνζέζεηο. Η ελαξκόλη-

ζε ηεο ειιεληθήο πξαθηηθήο κε ηα δηε-

ζλή πξόηππα, ε ηερλνινγηθή εμέιημε 

ησλ εξγαζηεξίσλ, ε δηαπίζηεπζε ησλ 

κεζνδνινγηώλ θαηά ην πξόηππν πνηό-

ηεηαο ΔΝ ISO/IEC 17025 θαη ε ζπλε-

ρήο εθπαίδεπζε ησλ επηζηεκόλσλ/

πξαγκαηνγλσκώλσλ γηα ηελ αξηηόηεξε 

εξκελεία ησλ όιν θαη πην πνιύπινθσλ 

απνηειεζκάησλ, απνηεινύλ ηηο βαζη-

θόηεξεο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιύςεη έλα εξγαζηήξην Γηθαληθήο 

Γελεηηθήο πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη 

αμηόπηζηα απνηειέζκαηα.  Τα εξγαζηή-

ξηα καο είλαη ηα πξώηα ζηελ Διιάδα 

πνπ εθάξκνζαλ ηα δηεζλή πξόηππα, 

θαη δηαπηζηεύηεθαλ παξάιιεια από ην 

Δζληθό Σύζηεκα Γηαπίζηεπζεο 

(Δ.ΣΥ.Γ.) θαηά ην πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ 

ISO/IEC 17025:2005 γηα ην ζύλνιν 

ησλ δηθαληθώλ δνθηκώλ αλάιπζεο 

DNA (αλίρλεπζε βηνινγηθνύ πιηθνύ, 

αλάιπζε θαη ηαπηνπνίεζε DNA), θαη 

γηα ην ζύλνιν ησλ DNA ηεζη εμαθξί-

βσζεο Βηνινγηθήο Σπγγέλεηαο (DNA 

ηεζη ζπγγέλεηαο 1νπ έσο 6νπ βαζκνύ). 

Σήκεξα, νη Πξαγκαηνγλώκνλεο ηεο 

DNAlogy εθαξκόδνπλ ηηο πην ζύγρξν-

λεο ηερληθέο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ 

βηνινγηθνύ πιηθνύ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε 

DNA ζηηο πνηληθέο ππνζέζεηο, πξνζθέ-

ξνπλ ζηε δηθαηνζύλε θαη ζην επξύ 

θνηλό ηε δπλαηόηεηα επίιπζεο θαη ηεο 

πην δύζθνιεο ππόζεζεο εμαθξίβσζεο 

ζπγγέλεηαο, ελώ παξάιιεια αλαιακ-

βάλνπλ ην ξόιν ηνπ Τερληθνύ Σπκβνύ-

ινπ γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη επαλεμέηα-

ζε όισλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ πεξη-

ιακβάλνπλ αλίρλεπζε, αλάιπζε θαη 

ηαπηνπνίεζε βηνινγηθνύ/γελεηηθνύ. 

 
Οη ξαγδαίεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλάιπζεο ηνπ DNA έρεη θαηαζηήζεη ηε κέζνδν απηή 

αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο επίιπζεο ππνζέζεσλ 

πνηληθνύ θαη αζηηθνύ ραξαθηήξα. Η βαξύηεηα ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ εμάγεηαη από ηηο αλαιύζεηο DNA 

δελ επηηξέπεη ζε θακία πεξίπησζε ιάζε ηα νπνία 

κπνξνύλ λα αιιάμνπλ άξδελ ηα δεδνκέλα ζηηο δσέο 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. Γηα απηό ην ιόγν, θάζε πξαγκα-

ηνγλσκνζύλε πνπ θηάλεη ζηα ρέξηα ελόο πνιίηε ή 

ελόο δηθεγόξνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζρνιαζηηθά 

από έλαλ εηδηθό Πξαγκαηνγλώκνλα / Τερληθό Σύ-

κβνπιν ν νπνίνο ζα εληνπίζεη ηπρόλ αζάθεηεο, ειιεί-

ςεηο, ιαλζαζκέλεο εξκελείεο ή αθόκα θαη ηελ αλάγθε 

γηα επαλαιεπηηθέο ή/θαη ζπκπιεξσκαηηθέο αλαιύζεηο 

ησλ πεηζηεξίσλ. 

Η Πνιηηεία θαηαλνώληαο ηνλ ζεκαληηθό ξόιν πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ 

DNA ζηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, παξέρεη ην παξαπά-

λσ δηθαίσκα ζε θάζε θαηεγνξνύκελν ή άιιν εκπιε-

θόκελν άηνκν κηαο ππόζεζεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ 

επηζηεκνληθή εγθπξόηεηά ηνπο. Πνιιέο θνξέο κάιη- 

ζηα, ν κε δηνξηζκόο Τερληθνύ Σπκβνύινπ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ή/θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκά-

ησλ, ζεσξείηαη σο ζησπεξή παξαδνρή ηεο ελνρήο. 

Ο Τερληθόο Σύκβνπινο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επέκβεη 

ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάιπζεο 

μεθηλώληαο από ηελ εμέηαζε ηνπ ηόπνπ ελόο εγθιή-

καηνο, είηε γηα ηελ παξάιιειε εμέηαζε ηνπ ρώξνπ 

είηε γηα ηελ εύξεζε ζπκπιεξσκαηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

ελδερνκέλσο δελ αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ θύξηα 

έξεπλα. Μπνξεί επίζεο λα θιεζεί ζε κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξαγκαηνγλσκν-

ζύλεο από ηνλ Πξαγκαηνγλώκνλα πνπ αλέιαβε ηε 

κειέηε θαη αλάιπζε ησλ πεηζηεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγήζεη ηελ πξαγκαηνγλσκνζύλε σο πξνο ηελ 

νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζπκπεξαζκά-

ησλ, ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ κεζνδνινγηώλ πνπ ρξε-

ζηκνπνηήζεθαλ θαη ηελ πιεξόηεηα ησλ αλαιύζεσλ. 

Αλάινγα κε ηελ εθηίκεζή ηνπ, θαηά πεξίπησζε κπν-

ξεί λα δεηεζνύλ α) δηεπθξηλίζεηο ζε θαίξηα δεηήκαηα, 

β) πξσηνγελή εξγαζηεξηαθά δεδνκέλα πξνο επαλα-

μηνιόγεζε ή αθόκα θαη γ)  ηα ππόινηπα ησλ πεηζηε-

ξίσλ ή ησλ δεηγκαηνιεςηώλ πξνο αληεμέηαζε αλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θξηζνύλ ακθίβνια ή 

ειιηπή. 

Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ Πξαγκαηνγλώκνλα / Τερ-

ληθνύ Σπκβνύινπ είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαζώο πνι-

ιέο θνξέο απνηειεί ην κόλν όπιν απόδεημεο ηεο 

αζσόηεηαο ή ηεο ελνρήο ελόο θαηεγνξνπκέλνπ. Απηό 

ζε θακία πεξίπησζε δε ζεκαίλεη πσο ν Τερληθόο 

Σύκβνπινο δξα πάληα αθπξσηηθά σο πξνο ηνλ 

Πξαγκαηνγλώκνλα. Αληηζέησο, δξώληαο πάληα κε 

βάζε ηα δηεζλή επηζηεκνληθά πξόηππα θαη θαλόλεο, 

αμηνινγεί ηελ πξαγκαηνγλσκνζύλε θαη δελ απνθιείε-

ηαη λα ζπκθσλήζεη απνιύησο κε απηήλ αλ όιεο νη 

αλαιύζεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί όπσο νξίδεηαη 

από ηε Γηεζλή Δπηζηεκνληθή Κνηλόηεηα. Η εγθπξόηε-

ηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ αιιά θαη ησλ 

εθηηκήζεσλ ελόο Πξαγκαηνγλώκνλα εμαζθαιίδνληαη 

κε ηε δηαθξίβσζε ησλ εξγαζηεξίσλ θαηά ISO 17025 

θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλείο εμσηεξηθνύο ειέγ-

ρνπο, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε νξζή εξγαζηε-

ξηαθή πξαθηηθή. 

 

 

 

 

 

Πνηλή ηζόβηαο θάζεηξμεο γηα αλζξσπνθηνλία επεβιή-

ζε ζηνλ εγθέθαιν ηεο απαγσγήο ηνπ Μάξηνπ Παπα-

γεσξγίνπ κεηά από νκόθσλε απόθαζε ηνπ Μηθηνύ 

Οξθσηνύ Γηθαζηεξίνπ Αζελώλ. Η απόθαζε απηή 

απνηειεί ζηαζκό ζηα ειιεληθά δηθαζηηθά ρξνληθά, 

θαζώο πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο ιίγεο πεξηπηώζεηο 

όπνπ ν θαηεγνξνύκελνο δηθάδεηαη γηα αλζξσπνθην-

λία ρσξίο λα έρεη νκνινγήζεη θαη ρσξίο λα έρεη βξεζεί 

πηώκα. Τα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζηεθαλ ζηηο Γηθα-

ζηηθέο Αξρέο από ην Γελεηηζηή θαη Τερληθό Σύκβνπιν 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ άηπρνπ λένπ Γξ. Φηηζηάιν Γεώξ-

γην, ήηαλ αξθεηά γηα λα νδεγήζνπλ ην Γηθαζηήξην ζε 

απηήλ ηελ απόθαζε, αθόκα θαη απνπζία πηώκαηνο. 

Η ιδιωηική ππωηοβοςλία ηηρ οικογένειαρ ηος Μά-

πιος Παπαγεωπγίος βοήθηζε ζηην εξισνίαζη ηος 

εγκλήμαηορ 

 

Δπ. Φιηζιάλορ Γεώπγιορ 

Δικαζηικόρ Ππαγμαηογνώμων  

Ανάλςζηρ DNA 

Διεςθύνων Σύμβοςλορ DNAlogy  

Δξγαζηήξηα Γηθαληθήο Γελεηηθήο DNAlogy SA: Λ. Βνπιηαγκέλεο 98, Γιπθάδα , 2109650370, ηnfo@dnalogy.eu, www.dnalogy.eu 



Σύκθσλα κε ηελ νδεγία πνπ εθδόζεθε από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζρεηηθά κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ αλαιύζεσλ DNA, γηα λα 

γίλνπλ απνδεθηά εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο, ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη 

από εξγαζηήξηα ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή πνηόηεηαο EN ISO/IEC 17025. Με ηνλ ηξόπν απηό δηαζθαιίδε-

ηαη αθελόο ε νξζόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ, αθνύ ε δηαθξίβσζε ελόο εξγαζηεξίνπ θαηά EN ISO/IEC 17025 απνηειεί ηελ αλώ-

ηεξε δηάθξηζε ζε όηη αθνξά ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε επηζηεκνληθό θαη δηνηθεηηθό   επίπεδν θαη αθεηέξνπ ε ρξήζε θνηλήο 

κεζνδνινγίαο από όια ηα εξγαζηήξηα, κε ζθνπό ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πάηαμε ηνπ εγθιήκα-

ηνο. H DNAlogy είλαη ην πξώην ειιεληθό, δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ εξγαζηήξην αλάιπζεο θαη ηαπηνπνίεζεο DNA ην νπνίν είναι 

διαπιζηεσμένο από ηο Εθνικό Σύζηημα Διαπίζηεσζης (Ε.ΣΥ.Δ.) καηά ηο Πρόησπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 γηα ην 

ζύλνιν ησλ δηθαληθώλ δνθηκώλ αλάιπζεο DNA (αλίρλεπζε βηνινγηθνύ πιηθνύ, αλάιπζε θαη ηαπηνπνίεζε DNA), θαη γηα ην ζύ-

λνιν ησλ DNA ηεζη εμαθξίβσζεο Βηνινγηθήο Σπγγέλεηαο (DNA ηεζη ζπγγέλεηαο 1νπ  έσο 6νπ  βαζκνύ). 

Μέρξη ζήκεξα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα, ε 

επίιπζε θαη ηεο πην απιήο ππόζεζεο παηξόηεηαο 

ήηαλ κηα δηαδηθαζία ρξνλνβόξα, κε κεγάιν θόζηνο 

θαη ηαιαηπσξία γηα ηνπο εκπιεθόκελνπο. Η γλσζηή 

δηαδηθαζία ηεο ππνρξεσηηθήο θαηάζεζεο αγσγήο 

πξνζβνιήο ή αλαγλώξηζεο παηξόηεηαο ζην εθάζην-

ηε πξσηνδηθείν πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα όξηδε ηνλ 

Πξαγκαηνγλώκνλα Γελεηηζηή ν νπνίνο ζα αλαιάκ-

βαλε ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δεηγκαηνιεςηώλ θαη ησλ 

ηεζη DNA, κπνξεί πιένλ λα αληηθαηαζηαζεί κε κηα 

δηαδηθαζία απιή, γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή, πάληα 

κέζσ ηεο δηθαηνζύλεο. 

Οη επηζηήκνλεο ησλ εξγαζηεξίσλ Γηθαληθήο Γελεηη-

θήο DNAlogy, εγγεγξακκέλνη ζηηο ιίζηεο πξαγκαηνγ-

λσκόλσλ ησλ δηθαζηεξίσλ όιεο ηεο ρώξαο, αλαιακ-

βάλνπλ εμ’ αξρήο θαη επηιύνπλ θάζε ππόζεζε εμα-

θξίβσζεο βηνινγηθήο ζπγγέλεηαο (από 1νπ  έσο 6νπ 

βαζκνύ ζπγγέλεηαο) κε ηξόπν αλώδπλν, γξήγνξν, 

αμηόπηζην θαη νηθνλνκηθό θαη κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ αλαιύζεσλ λα έρνπλ λνκηθή ηζρύ θαη λα γίλνληαη 

δεθηά από ηα δηθαζηήξηα όιεο ηεο ρώξαο. Με απηόλ 

ηνλ ηξόπν δηεπθνιύλεηαη όιε ε λνκηθή δηαδηθαζία κε 

ηελ θαηάζεζε πιήξσο ηεθκεξησκέλνπ θαθέινπ. 

Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ 

πξνζώπσλ, ηελ ζηεινγόλν δεηγκαηνιεςία ησλ ζπκ-

κεηερόλησλ, ηελ αλάιπζε DNA ησλ δεηγκάησλ ζύκ-

θσλα κε ηα δηεζλή πξόηππα θαη ηηο πην ζύγρξνλεο 

επηζηεκνληθέο ηερλνινγίεο, ηελ ζπγγξαθή ηεο επίζε-

κεο έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζύλεο θαη ηελ απνζην-

ιή ηεο ζηνπο λνκηθνύο νη νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα 

ηελ ζπκπεξηιάβνπλ ζηα έγγξαθα πνπ ζα θαηαζέ-

ζνπλ ζην Πξσηνδηθείν. Με απηό ηνλ ηξόπν ν θάθε-

ινο είλαη πιήξεο εμ’ αξρήο θαη ε ππόζεζε ιύλεηαη ζε                           

κεξηθέο εβδνκάδεο αληί γηα κεξηθά ρξόληα πνπ 

ρξεηαδόηαλ κέρξη ζήκεξα….  

Δκπιεθόκελα Μέιε 

Σηηο ππνζέζεηο πξνζβνιήο παηξόηεηαο εμεηάδν-

ληαη ην ηέθλν, ε βηνινγηθή κεηέξα ηνπ θαη ν θεξό-

κελνο σο βηνινγηθόο παηέξαο κε ζθνπό λα εμαθξη-

βσζεί ε ακθηζβεηνύκελε παηξόηεηα. Σηηο ππνζέ-

ζεηο αλαγλώξηζεο, εμεηάδνληαη ην ηέθλν, ε βηνινγη-

θή κεηέξα ηνπ θαη ν ππνηηζέκελνο παηέξαο πνπ 

δηεθδηθεί ηελ παηξόηεηα. Σηηο ππνζέζεηο πνπ πεξη-

ιακβάλνπλ πξνζβνιή παηξόηεηαο θαη επαθόινπ-

ζε αλαγλώξηζε από άιινλ άληξα, εμεηάδεηαη  

ππνρξεσηηθά ν θεξόκελνο σο βηνινγηθόο παηέξαο 

πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί ε κε παηξόηεηα θαη 

ζηε ζπλέρεηα ν «βηνινγηθόο» παηέξαο ηνπ ηέθλνπ 

πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ε πέξαλ θάζε ακθη-

βνιίαο αλαγλώξηζε ηνπ ηέθλνπ.  

Online Πξσηόθνιιν Γεηγκαηνιεςίαο 

Σηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηα εκπιεθόκελα κέξε 

αδπλαηνύλ λα πξνζέιζνπλ γηα δεηγκαηνιεςία ζηα 

εξγαζηήξηα ηεο DNAlogy, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

ηεο εμ απνζηάζεσο δεηγκαηνιεςίαο. Η δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ηελ δεηγκαηνιεςία ησλ ζπκκεηερό-

λησλ από έλαλ θνξέα πνπ κπνξεί λα εμαθξηβώζεη 

ηελ ηαπηόηεηα ησλ πξνζώπσλ (γηαηξό, δηθεγόξν, 

δεκόζηα αξρή) θαη ηελ επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο 

δεηγκαηνιεςίαο κέζσ θάκεξαο από ηνπο Πξαγκα-

ηνγλώκνλεο ηεο DNAlogy γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

νξζόηεηαο.  

Γεηγκαηνιεςία 

Όια ηα θύηηαξα ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ 

πεξηέρνπλ ηελ ίδηα γελεηηθή πιεξνθνξία. Σπλεπώο 

ε αλάιπζε ηνπ DNA είλαη αλεμάξηεηε από ηελ 

πεγή πξνέιεπζήο ηνπ. Πάλσ ζε απηή ηε βάζε, ε 

DNAlogy ρξεζηκνπνηεί εηδηθνύο βακβαθνθόξνπο 

ζηπιενύο (κπαηνλέηεο) θαη εηδηθέο θάξηεο-

ζηππόραξηα γηα ηε ζπιινγή ζάιηνπ - γελεηηθνύ 

πιηθνύ. Η ιήςε ζάιηνπ πιενλεθηεί έλαληη ηεο ιή-

ςεο αίκαηνο θαζώο είλαη απιή, κε επεκβαηηθή, 

γξήγνξε, εύθνιε θαη δηαθξηηηθή. Τα πιενλεθηήκα-

ηα απηά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πςειή ηερλνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο αλαιύζεηο, θάλεη ηα 

ηεζη απηά ηελ πην έγθπξε θαη αμηόπηζηε ιύζε.  

 

Find your Family  

Project:  

‘The Greek DNA  

Database’ 

Η DNAlogy, δεκηνύξγεζε ην «Find 

your Family Project : the Greek 

DNA Database» κε ζθνπό λα βνε-

ζήζεη όια ηα άηνκα ειιεληθήο θαηα-

γσγήο πνπ   ςάρλνπλ λα βξνπλ ηηο 

βηνινγηθέο ηνπο ξίδεο. Τν εγρείξεκα 

απηό πξαγκαηνπνηείηαη ζε   ζπλεξ-

γαζία  κε ηηο ζεκαληηθόηεξεο νξγα-

λώζεηο  πηνζεηεκέλσλ αηόκσλ θαη 

θνξείο αλαδήηεζεο βηνινγηθώλ 

θαηαβνιώλ. 

Ο ζθνπόο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο 

κεγάιεο βάζεο γελεηηθώλ δεδνκέ-

λσλ ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη 

από ηνπο ζπκκεηέ-ρνληεο γηα ηελ 

αλεύξεζε ησλ ζπγγεληθώλ ηνπο 

πξνζώπσλ. Όηαλ θάπνηνο ςάρλεη 

λα βξεη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ, ην πηζαλόηεξν είλαη θαη ην άιιν 

άηνκν λα πξνζπαζεί γηα ην ίδην. Η 

είζνδνο ησλ γελεηηθώλ     ραξαθηε-

ξηζηηθώλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

«Find your   Family Project : the 

Greek DNA Database», ζα επηηξέ-

ςεη ηελ αλεύξεζε ησλ ζπγγεληθώλ   

δεζκώλ. 
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