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Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο άρθρο (βλέπε: ΓΕΝΙΚΑ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ;   

(http://www.obi.gr/wp-content/uploads/2020/11/ΓΕΝΙΚΑ-ΤΙ-ΕΙΝΑΙ-

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ_ΓΣτασινόπουλος_3.11.20.pdf ) υπάρχουν δύο  κυρίως συστήματα ταξινόμησης. Αυτά 

είναι το IPC και το CPC. 

Το CPC είναι πιο λεπτομερές από το IPC για τη βελτίωση της αναζήτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

και παρέχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

Η χρήση του CPC  βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και την ακρίβεια της αναζήτησης 

▪ 260.000 σύμβολα στο CPC έναντι 73.000 στα αποτελέσματα αναζήτησης εστιασμένα στο IPC 

▪ οι αναζητήσεις ταξινόμησης επιτρέπουν την αναζήτηση τεχνικών εννοιών 

Η χρήση του CPC για αναζήτηση βελτιώνει την ποιότητα αναζήτησης 

▪ μια αναζήτηση ταξινόμησης είναι μια αναζήτηση ανεξάρτητη από τη γλώσσα: διευκολύνει την 

ανάκτηση εγγράφων ανεξάρτητα από τη γλώσσα (π.χ. ασιατικές γλώσσες) 

▪ Οι εξεταστές εξαρτώνται λιγότερο από τις λέξεις / εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από τους 

αιτούντες, οι οποίοι μερικές φορές χρησιμοποιούν ασυνήθιστους όρους (π.χ. "μια συσκευή για 

άνοιγμα και κλείσιμο ανοίγματος" έναντι "βαλβίδας") 

Βελτιωμένο σχήμα ταξινόμησης: 

▪ Πολύ αναλυτικό: 260.000 υποδιαιρέσεις που επιτρέπουν πιο εστιασμένες αναζητήσεις 

▪ Πιο πλήρεις ορισμοί από εκείνους του IPC 

▪ ενσωματώνει τους κωδικούς ευρετηρίου ECLA του EPO (ICOs και KWs), τους κωδικούς 

ευρετηρίου IPC και ορισμένους από τους USPC (π.χ. Business Methods) 

▪ Τακτική  επαναταξινόμηση 

Βελτιωμένη ευθυγράμμιση με το IPC: 

▪ Το CPC είναι μια περαιτέρω υποδιαίρεση του IPC 

▪ Παρόμοια φιλοσοφία αρίθμησης 

▪ Σύμβολα που εκχωρούνται τόσο για εφευρέσεις όσο και για πρόσθετες πληροφορίες 

Επαναταξινομημένη συλλογή: 

▪ Οι οικογένειες  (families) ανακατατάσσονται κάθε φορά που αλλάζει το σχήμα CPC 

▪ Οι "προειδοποιήσεις" δίνονται εάν τα περιεχόμενα συγκεκριμένων ομάδων δεν είναι πλήρη 

▪ Οι αλλαγές στο CPC δημοσιεύονται εκ των προτέρων 
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Βελτιωμένη κάλυψη, που περιλαμβάνει: 

▪ Όλα τα έγγραφα των ΗΠΑ (από τον Ιούλιο 1836 και μετά) 

▪ Συστηματική ταξινόμηση από: WO (WIPO), AP (ARIPO), OA (OAPI) 

Επιπλέον, αυξάνεται ο αριθμός των εθνικών γραφείων που ταξινομούν τις συλλογές των διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας τους χρησιμοποιώντας το CPC.  

Ο τρόπος για την αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε συγκεκριμένο τεχνικό τομέα αναφέρεται ως 

μεθοδολογία έρευνας με βάση την ταξινόμηση. 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η κατάλληλη ταξινόμηση ενός τεχνικού θέματος, ακολουθείται βήμα προς 

βήμα η εξής συστηματική προσέγγιση: 

▪ Προσδιορίζεται ο σχετικός τομέας, μετά η κατηγορία και η υποκατηγορία, και τέλος η κύρια 

ομάδα ή υπο-ομάδα χαμηλότερου επιπέδου, η οποία όμως να καλύπτει τα βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά του υπό ταξινόμηση τεχνικού θέματος. Προσοχή, η έκταση μιας ομάδας δεν 

επιτρέπεται να υπερβεί την έκταση της ιεραρχικά ανώτερης ομάδας ή υποκατηγορίας. 

▪ Εναλλακτικά, μία ομάδα προσδιορίζεται απευθείας με τη χρήση της μηχανής αναζήτησης  

ESPACENET και συγκεκριμένα της επιλογής εύρεσης της ταξινόμησης με την εισαγωγή λέξεων-

κλειδιά. Προσοχή, στα αποτελέσματα των πιθανών ταξινομήσεων, ο αύξων αριθμός των 

κουκίδων προσδιορίζει στατιστικά την βέλτιστη ταξινόμηση. 

  Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται: 

▪ Στις παραπομπές. Οι παραπομπές στη κατηγορία, υποκατηγορία ή τίτλο ομάδας δείχνει ότι, το 

συγκεκριμένο θέμα καλύπτεται και σε άλλο σημείο ή σημεία. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη, π.χ.: Α01Β1/00 - Εργαλεία χειρός (ψαλίδια για γρασίδι A01G3/06). 

▪ Στις σημειώσεις. Οι σημειώσεις σχετίζονται με ένα τομέα, κατηγορία, υποκατηγορία ή ομάδα 

και αφορούν τον  ορισμό συγκεκριμένων λέξεων, φράσεων ή δηλώνουν την οδηγία ταξινόμησης 

ενός θέματος. Οι σημειώσεις ισχύουν μόνο στις θέσεις, που εμφανίζονται, σε  αντίθετη 

περίπτωση υπερισχύουν κάθε γενικής οδηγίας. 

Η κυριότερη βάση, όχι η μοναδική, για την ανάκτηση διπλωμάτων ευερσιτεχνίας με βάση την ταξινόμηση  

είναι η μηχανή αναζήτησης  espacenet (https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP)  

του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ευρεσιτεχνιών.  Παράλληλα,  υπάρχουν και άλλες μηχανές αναζήτησης 

όπως του Αμερικανικού Γραφείου, του Ιαπωνικού, κλπ. 

Χρησιμοποιώντας την ανωτέρω διεύθυνση στη μηχανή αναζήτησης espacenet έχουμε  δύο (2) επιλογές:  

α) να εισάγουμε λέξεις κλειδιά και το αποτέλεσμα να είναι οι πιθανές ταξινομήσεις με ισχυρότερη (πιο 

κοντινή στην έρευνα) την ταξινόμηση με τις περισσότερες κουκίδες, 

β) να εισάγουμε ταξινόμηση  πχ  σε επίπεδο κατηγορίας ή υποκατηγορίας ή ομάδας  και να εμφανίσει  

τις υπόλοιπες κατώτερες ιεραρχικά ταξινομήσεις, καθώς και τις ορολογίες ή/και οδηγίες (παραπομπές ή 

σημειώσεις)  που τη διέπουν. 

Παράδειγμα στην μηχανή αναζήτησης espacenet για την  ταξινόμηση του θέματος: «GPS δυνατότητα σε 

γυαλιά οράσεως». 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΞΕΩΝ-ΚΛΕΙΔΙΑ. Χάριν απλότητας της έρευνας και χωρίς να εισάγουμε 

συνώνυμες λέξεις-κλειδιά, πληκτρολογούμε: GPS EYEGLASSES. Το αποτέλεσμα φαίνεται ως 

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODO

C&ST=advanced&TI=&AB=GPS+EYEGLASSES&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC

=  με την ανάκτηση 18 κατά τα φαινόμενα εγγράφων (διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή 

πιστοποιητικών υποδείγματος χρησιμότητας). Από αυτά το πιο σχετικό, χάριν απλότητας,  είναι 

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP
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το US 2013342805 και το οποίο επιλέγουμε με κλικ 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=14&ND=3&adjace

nt=true&locale=en_EP&FT=D&date=20131226&CC=US&NR=2013342805A1&KC=A1#. 

Εμφανίζονται τα βιβλιογραφικά στοιχεία όπως: εφευρέτης, ταξινόμηση κατά IPC & CPC, η 

περίληψη, χαρακτηριστικό σχέδιο, κλπ. Περισσότερα για τα εμφανιζόμενα στοιχεία  ανάκτησης 

του συγκεκριμένου εγγράφου σε επόμενο  άρθρο για την ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ESPACENET. 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ. Υποθετικά είναι γνωστή (εν μέρει, σε επίπεδο ομάδας) η 

ταξινόμηση στο ανωτέρω παράδειγμα  και  αναζητείται η ταξινόμηση σε επίπεδο υπό-ομάδας. 

Με την εισαγωγή της ταξινόμησης G02C11 στο παράθυρο αναζήτησης της βάσης δεδομένων 

espacenet: 

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP%20-

%20!/CPC=G02C11/00#!/CPC=G02C11/00 

 

Εμφανίζονται οι υπο-ομάδες της ταξινόμησης G02C11/00: 

G02C11/00 - Non-optical adjuncts; Attachment thereof (G02C7/16 takes precedence)  

G02C11/02 - Ornaments, e.g. exchangeable  

G02C11/04 - Illuminating means  

G02C11/06 - Hearing aids (construction of hearing aids H04R25/00)  

G02C11/08 - Anti-misting means, e.g. ventilating, heating (H05B3/84 takes precedence), Wipers  

G02C11/10 - {Electronic devices other than hearing aids}  

G02C11/12 - {Side shields for protection of the eyes}   

Η πιο κοντινή ταξινόμηση στο θέμα μας είναι η G02C11/10. Αλλωστε αυτό επιβεβαιώνεται και από το 

ανωτέρω βήμα 1 με την ανάκτηση του εγγράφου US 2013342805. 

Γενικά, είναι καλή πρακτική η εύρεση της πιθανής ταξινόμησης στην αρχή  κάθε έρευνας η οποία 

έρευνα θα βελτιώνεται καθώς νέα δεδομένα θα προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. 

Η χρήση της ταξινόμησης  στην ανάλυση συγκεκριμένου τεχνικού τομέα είναι πολύ σημαντική και 

αποτυπώνει την χαρτογράφηση του με αποτέλεσμα την εξαγωγή συμπερασμάτων, όπως: 

1. το υφιστάμενο τοπίο ανάπτυξης  της βιομηχανίας 

2. τον  προσανατολισμό του R & D μιας επιχείρησης ή το φάσμα  παραγωγής  των 

προϊόντων της 

3. στατιστικά δεδομένα που σχετίζονται με τις καταθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

π.χ. χώρα, περιοχή της χώρας, ευρύτερη γεωγραφική περιοχή (Ευρώπη)  

4. το χρονικό ιστορικό ανάπτυξης του επιλεγμένου τεχνικού τομέα 

Όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα αποτυπώνονται σε εξειδικευμένες έρευνες που 

επικεντρώνονται στην χαρτογράφηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  και απευθύνονται σε Υπουργεία και 

προέδρους ΔΣ εταιρειών προκειμένου να λάβουν σημαντικές αποφάσεις, καθώς επίσης σε ΜΜΕ, 

ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, μεμονωμένους εφευρέτες κ.α. 
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Συνοπτικά, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν άρθρο δεν απηχεί κατ’ανάγκη τις θέσεις του ΟΒΙ και είναι αποτέλεσμα έρευνας, χωρίς περιορισμό,  στις ιστοσελίδες 

του EPO, WIPO, ΟΒΙ,  στις εκπαιδεύσεις που κατά καιρό έχουν οργανωθεί στον ΟΒΙ, κλπ. Τέλος, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση 

ολόκληρου ή μέρους του άρθρου χωρίς την έγγραφη άδεια του συγγραφέα. 

Νοέμβριος 2020 

Συνοπτικά για την ταξινόμηση: 

▪ είναι ένα μέσο διεθνούς ομοιόμορφης ταξινόμησης των εγγράφων 

ευρεσιτεχνίας 

▪ ο πρωταρχικός σκοπός της είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού εργαλείου 

έρευνας  για την ανάκτηση εγγράφων  ευρεσιτεχνίας από τα γραφεία  

βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλους χρήστες, προκειμένου να αποδειχθεί το  

νέο και να αξιολογηθεί το εφευρετικό βήμα  σε αιτήσεις διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας 

▪ είναι μια βάση για επιλεκτική διάδοση πληροφοριών σε όλους τους χρήστες 

που επιθυμούν πληροφορίες από διπλώματα  ευρεσιτεχνίας 

▪ είναι μια βάση για τη διερεύνηση της τελευταίας τεχνολογίας (στάθμης της 

τεχνικής) σε δεδομένους τομείς της τεχνολογίας 

▪ μια βάση για την εκπόνηση στατιστικών βιομηχανικής ιδιοκτησίας που με τη 

σειρά τους επιτρέπουν την αξιολόγηση της τεχνολογικής ανάπτυξης σε 

διάφορους τομείς. 


