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I

1. Ο Πρόεδρος του Κινήματος συγκαλεί την Κ.Ο , προεδρεύει σ'αυτη 
και έχει την ευθύνη της λειτουργίας της.
2. Η συνολική τακτική της Κ.Ο χαραζεται σε ολομέλεια της στα πλαί 
σια των αποφάσεων της Κ.Ε του Κινήματος η του Προέδρου και του Ε.Γ 
της Κ.Ε.
3. Το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελείται από 7 μέ
λη, που εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία από την ολομέλεια 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
4. Το Προεδρείο εκλέγει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα.
5. Σε κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων (αναπλη
ρωτές εκπρόσωποι ), που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Κινήματος
( βλέπε και άρθρο 17 του Κανονισμού της Βουλής) και του Προεδρείου 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξειδικεύεται η τακτική και προσδιο
ρίζονται οι προτεραιότητες της δράσης της Κ.Ο στο κοινοβουλευτικό 
έργο ( νομοθετικό - κοινοβουλευτικός έλεγχος).
6. Το Προεδρείο της Κ.Ο επιμελείται για τον ορισμό των ομιλητών 
στις συζητήσεις στη Βουλή σε συνεργασία με τους αρμόδιους ΚΤΕ .
7. Ορίζονται τακτές συνεδριάσεις Ε.Γ η μελών του με το Προεδρείο 
της Κ.Ο για την εξειδίκευση των αποφάσεων του Κινήματος που αφορούν 
στην Κ.Ο και για τη διάταξη των βουλευτών στον ευρύτερο πολιτικό 
αγώνα εκτός Βουλής ( θεσμοί, μαζικό κίνημα, κινητοποιήσεις, εκδηλώ
σεις ) καθώς και για διασύνδεση κοινοβουλευτικού έργου και οργανώσε
ων - τομέων επιτροπών και ομάδων δουλειάς του Κινήματος.
8. Οι ΚΤΕ επεξεργάζονται νομοσχέδια και προτάσεις νόμων καθώς 
και επερωτησεις που αφορούν στον τομέα τους, συντονιζόμενοι απο 
τους εκλεγμένους γραμματείς και εισηγητές τους.
Για ευρύτερα θέματα, ο συντονισμός προωθείται με τη συνεργασία
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γραμματέων και εισηγητών με το Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 
Για το σκοπό αυτό, τα μέλη του Προεδρείου - πλην του γραμματέα - 
μπορεί να παρακολουθούν το έργο κάθε διαρκούς κοινοβουλευτικής 
επιτροπής η άλλης επιτροπής, που τυχόν θα συσταθεί.
Για την τεκμηρίωση της δουλειάς των ΚΤΕ αντιστόιχίζονται σε κάθε ένα 
2-4 στελέχη που θητευσαν επιτυχημένα σε κυβερνητικές θέσεις αντί
στοιχες με το περιεχόμενο των ΚΤΕ.
9. Ο ΔΗΚΟ :
- διευθύνει τις υπηρεσίες των γραφείων της Κ.Ο και οργανώνει ομάδα 
τεκμηρίωσης και γραφείο τύπου της Κ.Ο
- Συμμετέχει στην κοινή συνεδρίαση κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και 
Πρόεδρε ίου.
- Κατανέμει το Κοινοβουλευτικό έργο στους ΚΤΕ.
- Οργανώνει τη σύνδεση και επικοινωνία των ΚΤΕ με τις διάφορες κοι
νωνικές ομάδες και πολίτες.
- Σε συνεργασία με τον Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα του Προε
δρείου και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους παρακολουθεί την υλο
ποίηση του κοινοβουλευτικού έργου και ενημερώνει τον Πρόεδρο του 
Κινήματος και το Ε.Γ της Κ.Ε.
10. Δημιουργέίται -γραφείο τύπου της Κ.Ο με ευθύνη του ΔΗΚΟ και με 
συνεργασία με το γραφείο τύπου του Κινήματος.


