
 
 
 
 
 
 
 

             
 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΛΤΗ ΜΩΡΟΜΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ 

 
 
Η Ομξρπξμδία Γσμαικώμ Ελλάδαπ και η Ομάδα Γσμαικώμ Τευμικώμ (μέλξπ ςηπ ΟΓΕ)  

καςαγγέλλει ςημ παοάμξμη και καςαυοηρςική απόλσρη εογαζόμεμηπ μηυαμικξύ από ςημ 
εςαιοεία NETSCOPE SOLUTIONS μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ από ςημ άδεια μηςοόςηςαπ.  

Για ακόμα μία τξοά η εογξδξρία βάζει ρςξ απόρπαρμα ςη μηςοόςηςα.   Είμαι 
κόρςξπ για ςημ εογξδόςη η μηςοόςηςα και η εογαζόμεμη μηςέοα αρύμτξοη για ςιπ 
επιυειοήρειπ ςξσ.   Και ρ’ ασςή ςημ πεοίπςχρη η εογξδξρία ανιξπξιώμςαπ όλξ ςξ 
αμςεογαςικό ξπλξρςάριξ  ςηπ κσβέομηρηπ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πεςάει ρςξ δοόμξ μια μέα 
εογαζόμεμη μχοξμάμα.  

Είμαι κι ασςή μία από ςιπ υιλιάδεπ γσμαίκεπ εογαζόμεμεπ με μπλξκάκι πξσ 
εογάζξμςαι υχοίπ δικαιώμαςα. Χχοίπ άδεια μηςοόςηςαπ, υχοίπ μιρθξύπ και επιδόμαςα, 
υχοίπ  μέςοα σγείαπ και αρτάλειαπ ρςημ πεοίξδξ ςηπ εγκσμξρύμηπ, ςηπ λξυείαπ και ςηπ 
γαλξσυίαπ. Είμαι μία από ςιπ υιλιάδεπ γσμαίκεπ εογαζόμεμεπ πξσ ποέπει μα βάζξσμ 
βαθειά ςξ υέοι ρςημ ςρέπη όυι μόμξ για μα πληοώμξσμ μόμεπ ςξσπ ςιπ αρταλιρςικέπ ςξσπ 
ειρτξοέπ, αλλά και για ςιπ απαιςξύμεμεπ ποξληπςικέπ ενεςάρειπ και ςα τάομακα καςά ςη 
διάοκεια ςηπ εγκσμξρύμηπ και μεςά, για ςημ πεοίθαλφη ςξσ εμβούξσ. Είμαι μία από ςιπ 
υιλιάδεπ γσμαίκεπ εογαζόμεμεπ πξσ δε θεχοξύμςαι μιρθχςέπ, αλλά ασςαπαρυξλξύμεμεπ. 
Και έςρι δε δικαιξύμςαι ξύςε άδειεπ, ξύςε απξζημίχρη απόλσρηπ. Ολα ασςά διαςηοεί ςξ 
βάοβαοξ αμςεογαςικό καθερςώπ με ςξ μπλξκάκι, πξσ η κσβέομηρη ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με ςξ 
μόμξ Καςοξύγκαλξσ ποξυώοηρε ρςημ ξοιρςική μξμιμξπξίηρή ςξσ. 

Η ΟΓΕ εκτοάζει ςη ρσμπαοάρςαρή ςηπ ρςημ απξλσμέμη εογαζόμεμη μχοξμάμα και 
απαιςεί ςημ άμερη και πλήοη απξκαςάρςαρή ςηπ. 

 
Ο ρσλλξγικόπ μαπ αγώμαπ εμάμςια ρςξσπ εκμεςαλλεσςέπ ςξσ μόυθξσ μαπ είμαι η 

μόμη απάμςηρη ρςα μέςοα πξσ ςρακίζξσμ ςη ζχή μαπ, πξσ μαπ καςαδικάζξσμ ρε μια ζχή 
υχοίπ δικαιώμαςα ρςημ εογαρία και ρςη μηςοόςηςα.  

Διεκδικξύμε:  

 Μόμιμη και ρςαθεοή δξσλειά με όλα ςα εογαριακά και αρταλιρςικά μαπ 
δικαιώμαςα. 

 Εμποακςη αμαγμώοιρη ςηπ κξιμχμικήπ ανίαπ ςηπ μηςοόςηςαπ. 

 
  
                                                                                          Αθήμα, 26.10.2017 
                                                                                          Τξ Γοατείξ Τύπξσ ςηπ ΟΓΕ 

 
 
  

  
  

    

  



  


