
 
Η  αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι πολύ χρήσιμη και απευθύνεται σε 

όλους είτε είναι οργανισμοί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητές ή ακόμη απλοί πολίτες 

που ενδιαφέρονται για: 

o την στάθμη της τεχνικής  (για να μάθουν τι υπάρχει ήδη, για να ελέγξουν τον βαθμό 

καινοτομίας, για να βελτιώσουν την ποιότητα της αίτησης για  δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας, για να κατανοήσουν  το τοπίο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που 

περιβάλλει το υπό έρευνα τεχνικό θέμα). 

o την ελεύθερη έρευνα (για να ελέγξουν αν παραβιάζονται τα δικαιώματα κάποιου 

άλλου, να αναζητήσουν την εγκυρότητα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων). 

o να ελέγξουν  αν κάποιος έχει παραβιάσει  τα δικαιώματά τους (πρέπει να 

αποδειχθεί η παραβίαση). 

 Ο στόχος του παρόντος άρθρου είναι να εισαγάγει την μεθοδολογία αναζήτησης τεχνικού 

θέματος σε διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιώντας μία από τις πιο σημαντικές  βάσεις 

δεδομένων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, την espacenet. 

 Σε κάθε έρευνα τεχνικού θέματος, είναι πολύ σημαντικό να καθορίζονται πρώτα τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά  αυτού, και εν συνεχεία να επιδιώκεται η σωστή ταξινόμηση. 

  Συνεπώς, το τεχνικό θέμα κάθε έρευνας ταξινομείται, όσο είναι δυνατόν: 

1. Με βάση τη λειτουργία, εφόσον η συγκεκριμένη εφαρμογή δεν αποτελεί το βασικό 

τεχνικό χαρακτηριστικό του θέματος. 

2. Με βάση τη λειτουργία, αλλά και την εφαρμογή, εφόσον τα βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά του θέματος σχετίζονται τόσο με τη φύση ή τη λειτουργία, όσο και με 

συγκεκριμένη χρήση. 

 

Τα στάδια για την ολοκλήρωσης της έρευνας τεχνικού θέματος, είναι: 

 Μελέτη του τεχνικού θέματος 

 Στρατηγική έρευνας 

 Καθορισμός της στρατηγικής έρευνας 

 Υλοποίηση της στρατηγικής έρευνας 

 Αξιολόγηση του συνόλου των εφευρέσεων που ανακτήθηκαν 

 Λεπτομερής αξιολόγηση 

 τρόποι βελτίωσης της έρευνας 

 

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ 

ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΔΕ) 



Μελέτη του τεχνικού θέματος  

Για την μελέτη του τεχνικού θέματος απαιτείται: 

 Η κατανόηση του τεχνικού προβλήματος. 

 Η ανάλυση του τεχνικού θέματος  με την επισήμανση να μην   περιλαμβάνει 

περισσότερα  από ένα τεχνικά  προβλήματα ή θέματα, πχ η αναφορά  σε κινητό 

τηλέφωνο με βελτιωμένο πληκτρολόγιο, και  παράλληλα η αναφορά σε κινητό 

τηλέφωνο με βελτιωμένη κεραία. 

 Η επιλογή των λέξεων-κλειδιών και των συνωνύμων τους στην περιγραφή του 

τεχνικού θέματος. Συγκεκριμένες  λέξεις  που χρησιμοποιούνται στο δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας  ονομάζονται λέξεις-κλειδιά.  

 Η ταυτοποίηση και κατανόηση των λέξεων-κλειδιών στην περιγραφή του τεχνικού 

θέματος.  Σε αντίθετη περίπτωση εξετάζεται η έλλειψη σαφήνειας του τεχνικού 

θέματος. 

 Ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται  κατά τη διάρκεια έρευνας τεχνικού θέματος  στις  ακόλουθες 

σημειώσεις που αφορούν τους σχετικούς όρους, τους  προσεγγιστικούς όρους ,  το 

επιθυμητό αποτέλεσμα,  την προοριζόμενη χρήση, την ορολογία-ορθογραφία και την 

μετάφραση. 

Πιο αναλυτικά: 

Σχετικοί όροι 

 Οι σχετικοί όροι έχουν την έννοια της σύγκρισης και δεν είναι απόλυτοι, 

παράδειγμα:  λεπτό, χοντρό, δυνατό, πλατύς κλπ 

 Οι σχετικοί όροι είναι δυνατόν να έχουν αναγνωρισμένη έννοια σε ένα τεχνολογικό 

πεδίο, παράδειγμα: υψηλή συχνότητα, thin-film technology. 

 Διαφορετικά,η έννοιά τους δεν είναι «ξεκάθαρη», παράδειγμα: λεπτή θήκη κινητού 

τηλεφώνου.  

 

Προσεγγιστικοί όροι 

 Είναι δυνατή η χρήση προσεγγιστικών όρων, αλλά με προσοχή δεν θα πρέπει να 

υπάρχει αμφιβολία για το περιεχόμενο του υπό έρευνα θέματος,  την επικρατούσα 

γνώση και τη στάθμη της τεχνικής, παράδειγμα: περίπου 200 βαθμοί Κελσίου. 

 Θα πρέπει να αποφεύγονται εκφράσεις όπως: περίπου, γύρω στους .. 

(approximately, about, substantially) εκτός αν οι προσεγγιστικοί όροι είναι γνωστοί 

στον συγκεκριμένο τομέα από τον ειδικό. 

 

 

 

 



Επιθυμητό αποτέλεσμα 

 Ένα τεχνικό χαρακτηριστικό αναφέρεται σε σχέση με το επιθυμητό αποτέλεσμα και 

όχι από τι αποτελείται  ή τις παραμέτρους  μίας διαδικασίας,  

 παραδείγματα:  

α) ένα χάπι χαρακτηριζόμενο ότι θεραπεύει την ελονοσία,  

β) μηχανή εσωτερικής καύσεως (ΜΕΚ)  χαρακτηριζόμενη από το ότι η κατανάλωση 

καυσίμου είναι λιγότερη από 2 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. 

 

Προοριζόμενη χρήση 

 Αναφέρεται σε συγκεκριμένη έννοια που χαρακτηρίζει χρήση ή σκοπό για το οποίο 

προορίζεται το προιόν. 

 Παράδειγμα: άγκιστρο για γερανό δεν είναι ίδιο με άγκιστρο για ψάρεμα. 

 

Ορολογία-ορθογραφία 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον προσδιορισμό της ορολογίας κάθε τεχνικού θέματος και 

αυτό γιατί για το ίδιο αντικείμενο είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

ορολογίες. Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια  μελέτης του τεχνικού 

θέματος. 

Παρατηρείστε τις  παρακάτω εικόνες: 

 

 

Για το ίδιο αντικείμενο πιθανόν να υπάρχουν  διαφορετικές ορολογίες (ή τεχνικοί όροι), 

όπως: ανοιχτήρι φελού, ανοιχτήρι μπουκαλιού, τιρμπουσόν, ανοιχτήρι με αέρα, ανοιχτήρι 

κρασιού, εκπωματιστήρας, περιστροφικό ανοιχτήρι, κ.α. 

Ομοίως, στην αγγλική ορολογία σημειώνεται: bottle opener, cork remover, cork lifter, lift 

arrangements.  

ΠΡΟΣΟΧΗ  με την ορολογία lift arrangements η ταξινόμηση μας οδηγεί  πχ  στο ανοιχτήρι 

κρασιού σύμφωνα με την Ελληνική ορολογία ή cork lifter σύμφωνα με την Αγγλική 

ορολογία που είναι η B67B7, αλλά ταυτόχρονα και στην ταξινόμηση B66C23 που είναι οι 

γερανοί.  Άρα επιλέγουμε την πιο πιθανή ορολογία η οποία έχει τις λιγότερες πιθανότητες 

παρερμηνείας. Η χρήση λεξικών θεωρείται απαραίτητη όταν δεν γνωρίζουμε το εύρος της 

ορολογίας  που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε. 



Σε μία άλλη περίπτωση, ένα στυλό μπορεί να περιγραφεί «ως όργανο γραφής» 

δυσκολεύοντας τον εντοπισμό του συγκεκριμένου ΔΕ. 

Μία άλλη πιθανότητα που μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα διαφορετικής  γραφής είναι 

οι διαφοροποιήσεις στην ορθογραφία μεταξύ της Βρετανικής και της Αμερικανικής 

γλώσσας, όπως πχ  οι λέξεις :  aluminium ή tyre  ή analyse ή mould ή colour στην Βρετανική 

γλώσσα που αναγράφονται ως aluminum ή tire ή analyze ή mold ή  color αντίστοιχα στην 

Αμερικανική γλώσσα. Παρόμοια παραδείγματα αλλά διαφορετικών λέξεων στην Βρετανική 

και Αμερικανική γλώσσα, είναι αντίστοιχα: 

lorry-truck, lift-elevator, boot-trunk, windscreen-windshield, mobile phone – cell phone 

Βέβαια η χρήση  εξειδικευμένων λεξικών  παρέχει την απαραίτητη  πληροφόρηση για την 

διαφορά της ορθογραφίας  μεταξύ της Βρετανικής και Αμερικανικής  γλώσσας. 

 

Μετάφραση 

Η  μετάφραση των τεχνικών όρων από μία γλώσσα στην άλλη είναι δυνατόν να δώσει 

λανθασμένο αποτέλεσμα , με συνέπεια την μη εύρεση του συγκεκριμένου διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αυτόματη μετάφραση από Ασιατική 

γλώσσα στα αγγλικά. Επίσης,  η τεχνική ορολογία στα Ελληνικά  παρουσιάζει δυσκολία 

λόγω του ότι δεν υπάρχει εθνικό λεξικό τεχνικών όρων  π.χ. ο όρος liquid coolants 

μεταφράζεται «ψυκτικά υγρά» ή  «ψυκτικά μέσα» ή «ψυκτικά  ρευστά».  

Άλλο παράδειγμα είναι η μετάφραση των λέξεων LATCH – BOLT στα Ελληνικά. Από τα 

λεξικά  ή το διαδίκτυο δεν είναι δυνατή η «καλή» μετάφραση των δύο όρων (δηλ. δύο 

διαφορετικές ελληνικές λέξεις για τους δύο αυτούς όρους, οι οποίοι είναι τόσο κοντινοί, 

ώστε σε λεξικό εμφανίζεται ακόμα και ο όρος “latch bolt”). 

Κρίνοντας από τους ορισμούς που δίνει η ταξινόμηση από έκδοση του IPC: 

1) "bolt" means a sliding, pivoted, or otherwise movable member such as is normally carried 

by a door to hold it shut by engagement with a keeper on the frame. It may be operated by 

hand directly or through mechanism or by a key; it may be a latch 

και  

2) "latch" means a bolt arranged to be moved to the releasing position against the force of a 

spring, or some other returning force, when a wing meets the frame on closing, so that it 

does not have to be operated by hand to secure the wing, but only to open it; 

υποθετικά προκύπτει  ότι: 

α) ο όρος «μάνδαλο» είναι καλός  για τη μετάφραση του “bolt”, αλλά 

β) ο όρος «κλείστρο» δεν είναι καλός  για το “latch”. Από τη λειτουργία του “latch” στον 

ορισμό, συμπεραίνεται  ότι αντιστοιχεί σε αυτό που στις κοινές κλειδαριές ονομάζεται 

«γλωσσίδι». 

Όλα αυτά αποδεικνύουν πόσο  μεταβλητή είναι η  ορολογία-ορθογραφία αλλά και η 

μετάφραση των τεχνικών όρων. 



Αυτή  η μεταβλητότητα  μπορεί να προέρχεται από καταθέτες  με διαφορετικές αντιλήψεις 

των τεχνικών όρων, διαφορετικούς δικηγόρους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή από τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας που καταθέτονται αρχικά σε διαφορετικές  χώρες ή σε 

διαφορετικές  γλώσσες και στη συνέχεια μεταφράζονται χρησιμοποιώντας διαφορετικούς 

μεταφραστές/αυτόματους μεταφραστές στα Αγγλικά. 

 

Στρατηγική έρευνας 

Για την στρατηγική της έρευνας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

1. Έρευνα στο ESPACENET  

(https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP ) 

χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά, συνώνυμα, όνομα καταθέτη/ών, όνομα εφευρέτη/ών. 

Πηγή συνωνύμων ή/και λέξεων-κλειδιών  είναι τα on-line λεξικά, πχ 

https://iate.europa.eu/home. 

1. Επιλέγονται οι φράσεις και οι όροι που περιγράφουν καλύτερα το τεχνικό θέμα. 

Ξεκινήστε γράφοντας μια σύντομη περιγραφή του τεχνικού θέματος. Θα θελήσετε 

να αποφύγετε τους γενικούς όρους και να ακολουθήσετε τις τεχνικές και 

περιγραφικές φράσεις. 

2.  Αναρωτηθείτε ποιος είναι ο σκοπός. Είναι προϊόν ή διαδικασία; Ποια υλικά 

συνθέτουν το προϊόν ; Περιγράψτε τα φυσικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης 

του. 

3. Εάν δεν ξέρετε τι όρους να χρησιμοποιήσετε στην περιγραφή σας, θα πρέπει να 

δείτε ένα τεχνικό λεξικό, πχ  https://iate.europa.eu/home ή Google Images 

https://www.google.com/imghp?hl=en#spf=1609829107308 

4. Θυμηθείτε να συμπεριλάβετε τον σκοπό, το τεχνικό θέμα, τα συστατικά του, και τον 

τρόπο χρήσης του. 

5. Σε περίπτωση που το άθροισμα των αποτελεσμάτων είναι μεγαλύτερο από 30-60, 

γίνεται χρήση  της ταξινόμησης. 

6. Αν η επιλεγόμενη ταξινόμηση/σεις είναι κοντά στο υπό εξέταση τεχνικό θέμα 

επικεντρωνόμαστε στην αναλυτική ταξινόμηση (ομάδα-υπο-ομάδα).   

7. Εισαγωγή στην έρευνα της νέας ταξινόμησης  και ανάκτηση του πιο σχετικού 

εγγράφου. 

8. Ακολουθεί η ταυτοποίηση του πιο σχετικού εγγράφου πχ ταξινόμηση, λέξεις-

κλειδιά. 

9. Συνέχιση της έρευνας  με τα νέα  δεδομένα (νέα ταξινόμηση, ανανέωση λέξεων-

κλειδιών). 

10. Η έρευνα ολοκληρώνεται όταν οι επιλεγόμενες στρατηγικές έρευνες δεν 

αναβαθμίζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. 

 

https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
https://iate.europa.eu/home
https://iate.europa.eu/home
https://www.google.com/imghp?hl=en#spf=1609829107308


 

Παράδειγμα προς υλοποίηση των ανωτέρω βημάτων. 

 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε προς έρευνα  το θέμα : «Η εισαγωγή φυσαλλίδων κατά μήκος 

της καρίνας του πλοίου μειώνει μέχρι και 50% την δημιουργούμενη αντίσταση στο νερό. Με 

τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση καυσίμου και ως εκ τούτου τα κόστη 

μεταφοράς, με ευεργετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον». 

 

 

 

 

Πρώτο βήμα 

 Ορισμός των εννοιών που καλύπτουν την εφεύρεση (τεχνικά χαρακτηριστικά) και 

της σχετικής ορολογίας. Εισάγουμε τις λέξεις-κλειδιά  που ταυτοποιούν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του υπό έρευνα θέματος: 

BOAT   BUBBLE   FRICTION 

Από το πεδίο του SMART SEARCH της μηχανής αναζήτησης ESPACENET  προκύπτουν τα 

αποτελέσματα 

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=tr

ue&DB=&query=BOAT+BUBBLE+FRICTION  Από τα αποτελέσματα το πιο σχετικό έγγραφο 

είναι το WO 2005122676 το οποίο επιλέγουμε 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=4&ND=3&adjacent=true&loc

ale=en_EP&FT=D&date=20051229&CC=WO&NR=2005122676A2&KC=A2# 

Από τα βιβλιογραφικά δεδομένα  επικεντρωνόμαστε στην ταξινόμηση IPC  που είναι 

B63B1/38 και κάνουμε κλικ επάνω της με αποτέλεσμα να εμφανίζεται πλήρως η ανάλυση 

της συγκεκριμένης ταξινόμησης αλλά και η ορολογία αυτής . Παρατηρούμε ότι η 

συγκεκριμένη ταξινόμηση καλύπτει  το τεχνικό θέμα που ερευνούμε. 

 

 Ακολουθεί ορισμός των πιο σχετικών συνωνύμων που καλύπτουν το θέμα. 

Προτείνεται η χρήση λεξικών για την εύρεση πιθανών συνωνύμων λέξεων, όπως: 

ΒΟΑΤ, SHIP 

BUBBLE* 

DRAG, FRICTION 

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=BOAT+BUBBLE+FRICTION
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?ST=singleline&locale=en_EP&submitted=true&DB=&query=BOAT+BUBBLE+FRICTION
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051229&CC=WO&NR=2005122676A2&KC=A2
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=4&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051229&CC=WO&NR=2005122676A2&KC=A2


 

Δεύτερο βήμα 

έλεγχος της ταξινόμησης κατά IPC B63B1/38  

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

%20!/CPC=B63B1/38#!/CPC=B63B1/38 

Εμφανίζονται τα ακόλουθα: 

B63B1/00 

Hydrodynamic or hydrostatic features of hulls or of hydrofoils  (hulls peculiar to submarines 

B63B3/13; keels B63B3/38)  

  B63B1/32  •  

Other means for varying the inherent hydrodynamic characteristics of hulls   

  B63B1/34  • •  

by reducing surface friction   

  B63B1/38  • • •  

using air bubbles or air layers {gas filled volumes  (waterborne vessels travelling on air 

cushions B60V3/06)}   

  B63B2001/382  • • • •  

{by making use of supercavitation, e.g. for underwater vehicles}   

  B63B2001/385  • • • •  

{using exhaust gas}   

  B63B2001/387  • • • •  

{using means for producing a film of air or air bubbles over at least a significant portion of 

the hull surface}   

 

Τρίτο βήμα 

Εισαγωγή στο πεδίο έρευνας της ταξινόμησης (κατά IPC) και των λέξεων-κλειδιών: 

B63B1/38 

BUBBLE? AND (FRICTION OR DRAG) 

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

OC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29&PN=&AP=&PR

=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=B63B1%2F38&Submit=Search 

Η παραπάνω έρευνα  ανέκτησε ένα μεγάλο αριθμό εγγρέφων 200+. 

 

https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP%20-%20!/CPC=B63B1/38#!/CPC=B63B1/38
https://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP%20-%20!/CPC=B63B1/38#!/CPC=B63B1/38
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=B63B1%2F38&Submit=Search
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=B63B1%2F38&Submit=Search
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=B63B1%2F38&Submit=Search


ΤΡΟΠΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Οι εναλλακτικές  που υπάρχουν για τον περιορισμό των εγγράφων είναι : 

 ο περιορισμός της ταξινόμησης σε υπο-ομάδα με περισσότερες κουκίδες. Στην 

περίπτωση του παραδείγματος φαίνονται οι ακόλουθες: 

B63B1/38  • • •  using air bubbles or air layers {gas filled volumes  (waterborne vessels 

travelling on air cushions B60V3/06)}   

 

 B63B2001/382  • • • •  {by making use of supercavitation, e.g. for underwater vehicles}   

 

B63B2001/385  • • • •  {using exhaust gas}   

 

 B63B2001/387  • • • •  {using means for producing a film of air or air bubbles over at least 

a significant portion of the hull surface}  σε ελεύθερη μετάφραση,  « χρησιμοποιώντας 

μέσα για την παραγωγή φίλμ(μεμβράνης) αέρα ή φυσαλίδων αέρα σε τουλάχιστον ένα 

σημαντικό μέρος της επιφάνειας του κύτους. 

με πιο πιθανή ταξινόμηση  την B63B2001/387 κατά CPC (η συγκεκριμένη δεν ισχύει κατά 

IPC στο αντίστοιχο πεδίο έρευνας στο espacenet), την οποίαν εισάγουμε εκ νέου στην 

στρατηγική της έρευνας, και εμφανίζονται περίπου 30+ έγγραφα πολύ σχετικά με το υπό 

έρευνα θέμα: 

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

OC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29&PN=&AP=&PR

=&PD=&PA=&IN=&CPC=b63b2001%2F387&IC= 

 ο χρονικός περιορισμός, δημοσίευσης χορηγημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή 

δημοσιευμένων αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικών 

υποδείγματος χρησιμότητας πχ μετά από το 2010 ή μεταξύ 1990 και 2000. 

  η χρήση περισσοτέρων λέξεων-κλειδιών σε συνδυασμό με συνώνυμα, αφού 

μελετήσουμε περαιτέρω κάποια από τα εμφανιζόμενα έγγραφα στα προηγούμενα 

αποτελέσματα , όπως : BUBBLE? AND (FRICTION OR DRAG) AND REDUC* AND HULL 

AND WALL?  

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

B=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29

+AND+REDUC*+AND+HULL+AND+WALL%3F&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=

&IC=B63B1%2F38 . Ανακτήθηκαν 2 αποτελέσματα μεταξύ των οποίων και το WO 

2005122676. 

 η επιλογή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας όπως EP (Ευρωπαϊκά του EPO), PCT (του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας), είτε εθνικά (Ελληνικά), κλπ. 

 σε περίπτωση  που είναι γνωστό το όνομα εφευρέτη ή δικαιούχου (πχ εταιρεία) το 

εισάγουμε στο πεδίο της έρευνας. 

https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=b63b2001%2F387&IC=
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=b63b2001%2F387&IC=
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=b63b2001%2F387&IC=
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29+AND+REDUC*+AND+HULL+AND+WALL%3F&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=B63B1%2F38
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29+AND+REDUC*+AND+HULL+AND+WALL%3F&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=B63B1%2F38
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29+AND+REDUC*+AND+HULL+AND+WALL%3F&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=B63B1%2F38
https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=BUBBLE%3F+AND+%28FRICTION+OR+DRAG%29+AND+REDUC*+AND+HULL+AND+WALL%3F&PN=&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=B63B1%2F38


 θα πρέπει να τονιστεί ότι πολλές φορές ένα συγκεκριμένο θέμα έχει περισσότερες 

από μία ταξινομήσεις οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην στρατηγική της 

έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 επιλογή των πιο χαρακτηριστικών λέξεων-κλειδιών σαν πρώτη προσέγγιση 

 καθορισμός της αρχικής ταξινόμησης 

 επαλήθευση της συνάφειας της ταξινόμησης 

 προσεκτική ανάλυση των επιλεχθέντων ορισμών της ταξινόμησης. Πιθανή 

χρήση λέξεων-κλειδιών προερχόμενες από τον ορισμό της ταξινόμησης 

 έρευνα με λέξεις-κλειδιά ή/και συνώνυμα με την επιλεγείσα ταξινόμηση ή 

ταξινομήσεις  

 ανασκόπηση των πιο κοντινών στο θέμα προς έρευνα ανακτηθέντων 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

 αναθεώρηση της έρευνας (λέξεις-κλειδιά, ταξινόμηση)  βασιζόμενοι στα νέα 

στοιχεία που προκύπτουν από την ανάκτηση των πιο κοντινών διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας. 

 


