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Strony

Strona skarżąca: Georgios Kafetzakis (Ateny, Grecja) i innych 102 skarżących (przedstawiciel: adwokat Ch. Papadimitriou)

Strona pozwana: Republika Grecka, Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, 
Europejski Bank Centralny, Eurogrupa

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie że pozwani nie wydali środków prawodawczych koniecznych do wyłączenia wprost obligacji przymusowo 
przyznanych przez Republikę Grecką skarżącym w następstwie zwolnienia ich przez dawną spółkę Olympic Airways, 
wymuszonego decyzją Komisji Europejskiej

— zapewnienie skarżącym oraz wszystkim pracownikom zwolnionym przez dawną spółkę Olympic Airways, na mocy 
aktu Unii Europejskiej – dyrektywy, rozporządzenia lub innego bezpośrednio skutecznego aktu prawodawczego Unii – 
możliwości odzyskania 100 % wartości obligacji przyznanych jako im odszkodowanie za zwolnienie-rozwiązanie 
stosunku pracy przez Olympic Airways oraz

— zasądzenie odszkodowania za szkodę w kwocie 300 000 EUR na rzecz każdego ze skarżących za przeżyte trudności 
i zmartwienia oraz za poważne naruszenia praw podstawowych i za przedwczesne przerwanie życia zawodowego 
w wyniku wydania aktu prawa Unii – dyrektywy, rozporządzenia lub innego bezpośrednio skutecznego aktu 
prawodawczego Unii.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów.

1. Zarzut pierwszy: środki prawodawcze i inne, które spowodowały, że posiadaczy obligacji prawa greckiego 
wyemitowanych przez państwo greckie zmuszono do uczestnictwa w P.S.I. (plan uczestnictwa sektora prywatnego 
w programie finansowania długu) stanowią w rzeczywistości akty Unii Europejskiej;

2. Zarzut drugi: środki przyjęte przez rząd grecki w celu sprostania greckiemu długowi publicznemu zostały w istocie 
nałożone przez instytucje Unii Europejskiej a w szczególności przez EBC i Komisję Europejską;

3. Zarzut trzeci: pozwani nie przyjęli środków prawodawczych koniecznych do wyłączenia wprost obligacji państwa 
greckiego przymusowo przyznanych przez to państwo skarżącym tytułem odszkodowania na mocy aktów rady 
ministrów precyzujących warunki stosowania planu PSI w Grecji

4. Zarzut czwarty: zrównanie zwolnionych pracowników dawnej spółki Olympic Airways ze zwykłymi posiadaczami 
obligacji państwa greckiego, niewyłączenie ich z P.S.I. oraz wypłata im odszkodowania wprost z P.S.I. wyrządziły im 
bezpośrednią, osobistą i poważną szkodę i uniemożliwiły im korzystanie z ich praw podstawowych

5. Zarzut piąty: rząd grecki wydał wszystkie środki prawodawcze zgodnie ze wskazówkami, a właściwie zgodnie z decyzją 
Eurogrupy, Rady ECOFIN, EBC i Komisji Europejskiej.

1.9.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 292/45


