
“BESTPRAC”: η νέα διοικητική πρόκληση του COST Action

Γνωρίζεις ότι …

Οι Κλινικές του ΙΝΓΚ εξυπηρέτησαν 

περίπου 6.500 άτοµα λαµβάνοντας 

περίπου 28.000 υπηρεσίες το 2014. 

Την ίδια χρονιά διαγνώστηκαν 750 

περίπου νέα περιστατικά σοβαρών 

νευρολογικών και γενετικών 

παθήσεων.
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Το Γραφείο Έρευνας του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής 

Κύπρου συµµετέχει στη µοναδική ∆ράση του προγράµµατος COST 

για ∆ιοικητικούς Ερευνητές, BESTPRAC, «Η Φωνή των 

∆ιοικητικών/∆ιαχειριστών–∆ηµιουργώντας ένα δίκτυο ∆ιοικητικής 

Αριστείας».  

Μέσω της συγκεκριµένης ∆ράσης, ανακοινώθηκαν επιστηµονικές 

αποστολές µικρής διάρκειας (STSM). Στόχος τους είναι να 

επιτρέψουν τη δικτύωση και την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών, 

νοµικών, διοικητικών εµπειριών,  την ανταλλαγή και µεταφορά 

γνώσεων και την αύξηση της αποδοτικότητας στη διαχείριση του 

έργου (Project Management). Σε µια τέτοια αποστολή και µετά 

από επιτυχηµένη πρόταση, είχα την ευκαιρία να  επισκεφτώ το Max 

Planck Institute of Biochemistry στη Γερµανία. Το Max Planck είναι 

ένας ερευνητικός οργανισµός µε συναφή, µε το Ινστιτούτο, 

ερευνητικά ενδιαφέροντα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε 

ανταλλαγή πρακτικών εµπειριών και γνώσεων στον τοµέα 

διαχείρισης ερευνητικών προγραµµάτων και παράλληλα 

εµπειριών για το σχεδιασµό και εφαρµογή ερευνητικών 

προγραµµάτων στους τοµείς ενδιαφέροντος. Παράλληλα, έχουν 

δηµιουργηθεί σηµαντικές προοπτικές πιθανής µελλοντικής 

συνεργασίας.

Βιώνοντας την καθηµερινότητα ενός ερευνητικού οργανισµού 

αποτελεί ίσως τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο απόκτησης και 

προσαρµογής των γνώσεων και εµπειριών, επιτρέποντας τη 

δικτύωση και την ανταλλαγή χρηµατοοικονοµικών, νοµικών και 

διοικητικών εµπειριών. Μέσω αυτής της αποστολής αποκτήθηκαν 

πρακτικές για καλύτερη και πιο αποτελεσµατική διαχείριση των 

ερευνητικών µας προγραµµάτων όπως  η τήρηση 

ολοκληρωµένου επιστηµονικού και οικονοµικού φακέλου του 

έργου, ο οποίος να περιλαµβάνει όλα τα πρωτότυπα 

δικαιολογητικά για τις δαπάνες του συγκεκριµένου έργου. Η 

πρακτική αυτή η οποία εφαρµόζεται στο συγκεκριµένο κέντρο θα 

προσπαθήσουµε να υιοθετηθεί και στο Ινστιτούτο µας, 

προσαρµοσµένη βέβαια µε τις ιδιαιτερότητες του Ινστιτούτου.   

Περαιτέρω,  µέσω της συγκεκριµένης ∆ράσης και µετά από ακόµα 

µια επιτυχηµένη πρόταση, συµµετείχα σε µια συνάντηση/εργαστήριο 

που έγινε πρόσφατα µεταξύ τριών οµάδων εργασίας, (οµάδα 

διοίκησης, οµάδα οικονοµικών, και οµάδα νοµικών θεµάτων). Εκεί 

παρουσιάστηκε η δουλειά του Γραφείου  Έρευνας και οι πρακτικές 

τις οποίες ακολουθούµε, δίνοντας παραδείγµατα αποτελεσµατικών 

και µη αποτελεσµατικών τρόπων αντιµετώπισης των καθηµερινών 

µας προκλήσεων και ανταλλάσοντας απόψεις και πρακτικές µε 

αντίστοιχα γραφεία µεγάλων ερευνητικών κέντρων και 

πανεπιστηµίων όπως Max Planck, University College London, 

Imperial College κλπ.  

Για τους ∆ιοικητικούς ∆ιαχειριστές ερευνητικών προγραµµάτων 

και ειδικά ερευνητικών κέντρων όπως το Ινστιτούτο, το BESTPRAC 

αποτελεί ένα ζωτικής σηµασίας εργαλείο για την ενίσχυση των 

υφιστάµενων δικτύων, την προώθηση συνεργασιών αλλά και την 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εµπειριών µε στόχο την 

αναβάθµιση των υφιστάµενων υπηρεσιών προς τους επιστήµονες 

µας. 

Το Γραφείο Έρευνας του ΙΝΓΚ θα συνεχίσει να είναι ενεργό µέλος 

της συγκεκριµένης ∆ράσης προσπαθώντας να αδράξει κάθε 

ευκαιρία για καλύτερες και πιο αποτελεσµατικές υπηρεσίες.  
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