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Οι εξετάσεις DNA πατρότητας ή/
και μητρότητας είναι από τα τεστ 
συγγένειας που ζητούνται πιο 

συχνά από το Εργαστήριο Δικανικής 
Γενετικής (ΕΔΙΓ) του Ινστιτούτου Νευρο-
λογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ).  Οι 
εξετάσεις αυτές μπορούν να καθορί-
σουν κατά πόσον ένας άνδρας ή/και μία 
γυναίκα μπορούν να είναι ο βιολογικός 
πατέρας ή η βιολογική μητέρα ή οι βιο-
λογικοί γονείς ενός παιδιού. Οι πληροφο-
ρίες που αποδίδονται με αυτές τις εξετά-
σεις μπορούν να χρησιμεύσουν:
• Στην επίσημη αναγνώριση των βιολογι-
κών γονέων ενός παιδιού.
• Σε περιπτώσεις διαζυγίων για διευθέ-
τηση θεμάτων κηδεμονίας και διατροφής 
• Σε περιουσιακά θέματα και δικαιώματα 
διαδοχής 
• Στη διαπίστωση κατά πόσον ένα ερ-
γαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης 
έχει μεταφέρει και εμφυτεύσει το σωστό 
έμβρυο στη μητέρα
• Σε περιπτώσεις μεταναστών όπου η φι-
λοξενούσα χώρα για διάφορους λόγους 
μπορεί να χρειάζεται απόδειξη βιολογι-
κής συγγένειας μεταξύ των αιτητών  

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται 
στο ΕΔΙΓ εξασφαλίζουν σωστή αλυσίδα 
φύλαξης όλων των δειγμάτων DNA που 
εξετάζονται στην κάθε περίπτωση. Το 
ΕΔΙΓ, έχει πολύ αυστηρούς κανονισμούς 
σε ό,τι αφορά τα βιολογικά δείγματα που 
χρησιμοποιεί για να απομονώσει DNA 
και να διεξάγει τις εξετάσεις συγγένειας.  
Εκτός από πάρα πολύ εξαιρετικές περι-
πτώσεις, δεν γίνονται αποδεκτά οποια-
δήποτε βιολογικά δείγματα τα οποία δεν 
λαμβάνονται από το προσωπικό του ΕΔΙΓ 

έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αυθεντικό-
τητα της προέλευσής τους. Ιδιαίτερα αυ-
στηροί κανονισμοί ισχύουν για τη λήψη 
βιολογικών δειγμάτων από ανήλικα παι-
διά όπου θα πρέπει να υπάρχει γραπτή 
συγκατάθεση από τους γονείς ή κηδε-
μόνες του ανήλικου για να συμμετέχουν 
στην ανάλυση.  

Για την πραγματοποίηση των τεστ πα-
τρότητας/μητρότητας χρησιμοποιούνται 
τα δείγματα του ενός, κατ’ ισχυρισμό, 
γονέα και του παιδιού (ανάλογα με το 
εάν επιθυμείται η απόδειξη πατρότητας 
ή μητρότητας) ή και των δύο κατ’ ισχυ-
ρισμό γονέων και του παιδιού.  Το ΕΔΙΓ 
πάντοτε εισηγείται τη συμμετοχή και των 
δύο, κατ’ ισχυρισμό, γονέων του παιδιού 
στις εξετάσεις που διενεργούνται εκτός 
εάν η συμμετοχή και των δύο δεν είναι 
εφικτή για διάφορους λόγους. Στις περι-
πτώσεις όπου μόνο ο ένας από τους δύο 
κατ’ ισχυρισμό γονείς συμμετέχει στην 
ανάλυση, τότε η βεβαιότητα με την οποία 
μπορεί να καταδείξει στην ανάλυση ένα 
βιολογικό γονέα μειώνεται ανάλογα. 

Για να γίνουν οι εξετάσεις συγγένει-
ας, η λήψη δειγμάτων λαμβάνεται από 
το εσωτερικό της στοματικής κοιλότητας 
(παρειακά επιχρίσματα) χωρίς να προκα-
λείται οποιοσδήποτε πόνος ή ενόχληση 
στα πρόσωπα που συμμετέχουν. Οι εξε-
τάσεις ολοκληρώνονται μέσα σε περίοδο 
που μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 15 ερ-
γάσιμες ημέρες. Τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων αποδίδονται γραπτώς σε όλα 
τα ενήλικα πρόσωπα που συμμετέχουν 
στη διαδικασία. Το ΕΔΙΓ είναι διαπιστευ-
μένο σύμφωνα με το πρότυπο CYS EN 
ISO/IEC 17025: 2005.  Λόγω των πολύ 
αυστηρών κανονισμών που εφαρμόζει το 
ΕΔΙΓ σε σχέση με ποια πρόσωπα και ποια 
βιολογικά δείγματα μπορούν να συμμε-
τάσχουν στις εξετάσεις συγγένειας αλλά 
και λόγω των υψηλών  προδιαγραφών 
ποιότητας που εφαρμόζει, διασφαλίζε-
ται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των 
εξετάσεων και η νομική τους ισχύ.    
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Για πληροφορίες, περαιτέρω δι-
ευκρινήσεις ή και διευθέτηση ρα-
ντεβού παρακαλώ επικοινωνήστε 
με το Εργαστήριο Δικανικής Γενε-
τικής στο τηλ. 22 392651


