
Καηαδικάζηηκε ο Πάνος Ψστάρης για ηη DOL Digital 

Με κηα δηθαζηηθή λίθε έλαληη ηνπ Πάνοσ Ψστάρη δηθαηώζεθαλ -έζησ θαη 

πεξηζζόηεξν εζηθά- νη εξγαδόκελνη ηεο «ΔΟΛ DIGITAL», νη νπνίνη 2,5 

ρξόληα κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ νκίινπ «ΔΟΛ» από ηελ «ALTER EGO» ηνπ 

Βαγγέλη Μαρινάκη, εμαθνινπζνύλ λα παξακέλνπλ ππό θαζεζηώο 

«ομηρίας». 

Σπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ ηνπ 2019 θαη έπεηηα από κία αλαβνιή πνπ 

ήδε είρε πξνεγεζεί, ην δηθαζηήξην θαηαδίθαζε ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηεο 

«ΔΟΛ DIGITAL» ζε 44 μήνες θσλάκιζης με ηριεηή αναζηολή, θξίλνληαο 

πσο ε ηόηε δηνίθεζε ζπλερίδεη λα αδηαθνξεί γηα ηελ απνπιεξσκή 

δεδνπιεπκέλσλ, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε δηάζηεκα ζρεδόλ 10 κελώλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν πξν ηεο κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο «in.gr» ζηελ 

«ALTER EGO». 

Είλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ε γξακκή ππεξάζπηζεο ηνπ θ. Ψπράξε έπεθηε ζε 

ζπλερείο αληηθάζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δεκηνπξγήζεη ζύγρπζε σο πξνο 

ην θαζεζηώο ηεο ζπγαηξηθήο «ΔΟΛ DIGITAL» κε εθείλν ηεο ππό εηδηθή 

δηαρείξηζε κεηξηθήο «ΔΟΛ», κάηαηα όκσο, αθνύ ηα γεγνλόηα ήηαλ μεθάζαξα. 

Αξρηθά  ππήξμε από ηελ πιεπξά ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ αίηεκα γηα λέα 

αλαβνιή, ην νπνίν ε έδξα απέξξηςε, όπσο θαη εθείλν γηα λα θιεζεί σο, θαηά 

ηελ άπνςή ηνπ, κάξηπξαο «θιεηδί» ν Εηδηθόο Δηαρεηξηζηήο ηεο ΔΟΛ ΑΕ, θ. A. 

Αγγειίδεο. 

Τν ζθεπηηθό ηνπ δηθαζηεξίνπ παξέκεηλε από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο 

ακεηαθίλεην πσο νπδεκία ζρέζε είρε ε ππό εηδηθή δηαρείξηζε θαη πιένλ 

θεξπρζείζα ζε πηώρεπζε «ΔΟΛ ΑΕ» κε ηελ «ΔΟΛ DIGITAL», θαζώο 

πξόθεηηαη γηα δηαθνξεηηθά λνκηθά πξόζσπα.  

Χαξαθηεξηζηηθό είλαη όηη αλάκεζα ζηηο θαηαζέζεηο ησλ καξηύξσλ 

αλαθέξζεθαλ ιεπηνκέξεηεο ηνπ «θηάζθνπ», όπσο ε πεξηβόεηε δήισζε 

θαζεζπραζκνύ από ηνλ Σηαύξν Ψπράξε γηα ηα «γεμάηα αμπάπια» πνπ ζα 

μερξέσλαλ ηνπο απιήξσηνπο ππαιιήινπο ζε πεξίπησζε πνπ νη ηξάπεδεο 

αξλνύληαλ λα ηνπ ρνξεγήζνπλ κηα αθόκε δαλεηθή «χρηματική ένεση». 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη η διοίκηζη ηης εηαιρείας είτε ενημερώζει ηοσς 

εργαζόμενοσς πριν ηην πώληζη πως «θα ήηαν οι μόνοι πος θα ζωθούν 

καθώρ ανήκαν ζε ξεσωπιζηή εηαιπία και οι εςθύνερ θα πεπνούζαν 

αςηούζιερ ζηον επόμενο διασειπιζηή ηηρ». Επίζεο ηνπο έξηρλαλ ζην θηιόηηκν 

θαη δεηνύζαλ λα θάλνπλ θνπξάγην θαη λα δνπιέςνπλ απιήξσηνη «για να μην 

ςποβαθμιζηεί ηο πποϊόν και να πιάζει ακπιβόηεπο ηίμημα ζηην πώληζη». 
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