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ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ  

ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ  

    Αίτηση 

    Περιγραφή 

    Αξιώσεις 

    Περίληψη 

    Σχέδια (προαιρετικά) 
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ  

 Τίτλος  

 Τεχνικό πεδίο της εφεύρεσης  

 Στάθμη προηγούμενης τεχνικής   (state of the art) 

 Μειονεκτήματα προηγούμενης τεχνικής 

 Πλεονεκτήματα της εφεύρεσης και αναφορά στο τεχνικό 

πρόβλημα το οποίο λύνει 

 Σύντομη περιγραφή σχεδίων (όπου υπάρχουν) 

 Αποκάλυψη της εφεύρεσης με λεπτομερή αναφορά στα 

σχέδια   

 Παραδείγματα για την εφαρμογή της εφεύρεσης  
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 
          (σκοπός : ορίζουν την έκταση και το περιεχόμενο της προστασίας με   
                             βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφεύρεσης)   

Προϊόν Σύστημα Συσκευή

ΦΥΣΙΚΗ  ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Μέθοδος Διαδικασία Χρήση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑI



ΔΟΜΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

Κύρια αξίωση για 

τη Μέθοδο 

Κύρια αξίωση για 

τη Χρήση  

Εξαρτημένη 

για Προϊόν 

 Εξαρτημένη   

για Προϊόν 

Εξαρτημένη 

για Χρήση 

 Εξαρτημένη  

για Χρήση 

Εξαρτημένη  

για Μέθοδο 

Εξαρτημένη  

για Μέθοδο 

Εξαρτ.  

Προϊόν 
Εξαρτ. 

Μεθόδο 

 Εξαρτ. 

Χρήση 

Κύρια αξίωση για 

το Προϊόν 

Εξαρτ.  

Προϊόν 
Εξαρτ. 

Μεθόδο 

 Εξαρτ. 

Χρήση 
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ΕΙΔΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ 

ΑΞΙΩΣΕΙΣ 

Κύριες (Ανεξάρτητες) Εξαρτημένες 

Προϊόν           Μέθοδος Χρήση 

Προοίμια 

• Αντικείμενο της 

εφεύρεσης 

• Τεχνικά   χαρα-

κτηριστικά   που 

ανήκουν στη στάθ-

μη της τεχνικής 

 

Χαρακτηριστικό 

Μέρος 

Τεχνικά     χαρα-

κτηριστικά   που 

δεν ανήκουν στη 

στάθμη της τεχνι-

κής  και   για   τα 

οποία   ζητείται 

προστασία 

Εξειδικεύουν τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που 

αναφέρθηκαν στις κύριες 

ή τις προηγούμενες 

εξαρτημένες αξιώσεις 
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ΣΥΝΤΑΞΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  

 Τίτλος εφεύρεσης 

 Τεχνικό πεδίο στο οποίο ανήκει η εφεύρεση  

 Αναφορά στο τρόπο λύσης του τεχνικού προβλήματος 

που αφορά η εφεύρεση 

 Κύρια ή κύριες χρήσεις 

 Αναφορά του βασικού χημικού τύπου (αν υπάρχει) 

Σκοπός 

Η τεχνική πληροφόρηση μέσα από σύντομη αναφορά 

των όσων αναλύθηκαν στην περιγραφή, αξιώσεις και 

σχέδια δεν επηρεάζει το εύρος της προστασίας 
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1ο   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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ΣΧΗΜΑ 1 ΣΧΗΜΑ 2 

2ο   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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ΑΞΙΩΣΕΙΣ 

1.   Το ελαιοραβδιστικό παλμικής κίνησης οριζοντίων 
κεφαλών αποτελείται από δύο οριζόντια ανεπτυγμένες και 

παράλληλες κεφαλές (1) ράβδων (2), οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από την παλινδρομική τους κίνηση δεξιά-

αριστερά, σε αντίθετες κατευθύνσεις μεταξύ τους και κατά το 
οριζόντια επίπεδο, λαμβάνοντας κίνηση από σύστημα 

αξόνων-διωστήρων (4, 3) που εδράζεται σε έκκεντρο άξονα 

(5), ο οποίος χαρακτηρίζεται από την παλινδρομική κίνηση, η 

οποία μεταφέρεται από τον άξονα παλινδρόμησης (7) και 
εξασφαλίζεται από τη συνεργασία των εμβόλων (9), (10) και 

του έκκεντρου (11) του εμβολοφόρου συστήματος αέρα (6). 

 

(κύρια αξίωση) 
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ΑΞΙΩΣΕΙΣ 
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3ο   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Σχήμα 1 
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Σχήμα 2 
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ΑΞΙΩΣΕΙΣ 

1.      Μέθοδος κατασκευής ενός σωλήνα στάγδην άρδευσης (1) που   

 συνίσταται: 

          -στην κατασκευή σταγονόμετρων (4) 

          -στη στερέωση των προαναφερθέντων σταγονόμετρων (4) κατά επιμήκη 

τρόπο σε ένα νήμα (16), τοποθετώντας τα σε απόσταση κατά μήκος του 

νήματος 

          -στην εισαγωγή του νήματος (16) στο εσωτερικό του σωλήνα (1), όταν 

αυτός σχηματίζεται στη συσκευή ώθησης (36, 38), έτσι ώστε να 

οδηγούνται τα σταγονόμετρα (4) το ένα μετά το άλλο 

          -στην τοποθέτηση εν θερμώ των εν λόγω σταγονόμετρων (4) στο 

εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα (1) κατά το σχηματισμό του, ενώ η 

προσαρμογή επιτρέπει στο νήμα να αναπτύσσεται (16) καθώς και στα 

σταγονόμετρα συγχρόνως και στο σωλήνα (1) . 

          -στη ψύχρανση του δεδομένου σωλήνα (1) και τη διάτρησή του 

κατακόρυφα σε κάθε σταγονόμετρο (4), ώστε να επιτυγχάνεται η 

επικοινωνία προς τα έξω. 
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ΑΞΙΩΣΕΙΣ 
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4ο   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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5ο   ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 
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ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία, τεχνικά 
χαρακτηριστικά που είναι θεμελιώδη για την εφεύρεση και 
απαραίτητα για τον ειδικό για να καταλάβει και να εφαρμόσει 
την εφεύρεση 

ΑΞΙΩΣΕΙΣ: πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικές και να 
υποστηρίζονται από την περιγραφή 

Ορίζουν την εφεύρεση με βάση τα τεχνικά της χαρακτηριστικά 

Καθορίζουν την έκταση της αιτούμενης νομικής προστασίας 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: πρέπει να γίνεται σύντομη αναφορά όλων όσων 
αναλύθηκαν στην περιγραφή, στις αξιώσεις και στα σχέδια, 
εστιάζονται στα (βασικά) νέα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
εφεύρεσης 

Δεν επηρεάζει το εύρος της προστασίας αλλά χρησιμεύει για την 
τεχνολογική πληροφόρηση 
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Γ. Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 15125 
Παράδεισος Αμαρουσίου 

210.6183500, 80011-08108   

  210.6819231,   www.obi.gr 

Ευχαριστώ  


