Άρθρο 28 ΝΟΜΟΣ 3794/2009
θέματα Αρχής ∆ιασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α∆ΙΠ)
1 . Στο άρθρο 8 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α) καταργείται η παράγραφος 7 και
προστίθεται νέα παράγραφος 7 που έχει ως εξής:
"7. Οι δαπάνες μετακίνησης για την εκτέλεση των καθηκόντων των μελών της
Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ) (αντίτιμο εισιτηρίων
συγκοινωνιακών μέσων ή δαπάνη χρήσης ιδιόκτητου ή μισθωμένου
μεταφορικού μέσου, έξοδα διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση για το
έργο της αξιολόγησης) καλύπτονται από την Αρχή ∆ιασφάλισης Ποιότητας
Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α∆ΙΠ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών αυτών, η διαδικασία κάλυψης τους,
τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια."
2 . Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3374/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
"3. Για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει την 31η ∆εκεμβρίου 2013, η
Α∆ΙΠ δύναται να προσλαμβάνει, κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της,
διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου, κατά παρέκκλιση
από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3374/2005, το οποίο αποχωρεί μετά τη
λήξη των συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις εξαιρούνται της εφαρμογής των
διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν,
οι δε όροι και διαδικασία ανάθεσης τους καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις
της Α∆ΙΠ. Η σχετική χρηματοδότηση βαρύνει το εκάστοτε ισχύον Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
θρησκευμάτων."
3 .α) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν.
3374/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
"Τα καθήκοντα των μελών της Α∆ΙΠ των περιπτώσεων δ`, ε` και ζ` της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιορίζονται στη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις της Α∆ΙΠ."
β) Στο τέλος του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν. 3374
/2005 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
"Ειδικά για τα μέλη των περιπτώσεων δ`, ε` και ζ` της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζημίωση για τη
συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Α∆ΙΠ, η οποία ορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρήσκευματων και Οικονομίας
και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Αρχής."

