
Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2015 r. – Kafetzakis i in./Parlament i in.

(Sprawa T-38/14) (1)

[Skarga na bezczynność i skarga o odszkodowanie — Restrukturyzacja długu publicznego — Udział 
sektora prywatnego — Szkoda wynikająca z obniżenia wysokości wierzytelności przyznanych z tytułu 

odprawy — Deklaracje szefów państw lub rządów strefy euro oraz instytucji Unii — Deklaracja 
Eurogrupy — Brak ścisłego określenia związku przyczynowego z podnoszoną szkodą — 

Niedopuszczalność]

(2015/C 389/63)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Georgios Kafetzakis (Ateny, Grecja) i 102 innych skarżących, których nazwiska figurują w załączniku do 
postanowienia (przedstawiciel: adwokat C. Papadimitriou)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Troupiotis i L. Visaggio, pełnomocnicy); Rada Europejska, 
Eurogrupa, Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. de Gregorio Merino, M. Balta i E. Dumitriu-Segnana, pełnomocnicy); 
Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne i B. Smulders, pełnomocnicy) oraz Europejski Bank 
Centralny (EBC) (przedstawiciele: P. Papapaschalis i P. Senkovic, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia, że pozwani niezgodnie z prawem nie przyjęli środków prawodawczych niezbędnych dla 
wyłączenia obligacji posiadanych przez skarżących, jako zwolnionych pracowników Olympic Airways, z programu 
uczestnictwa sektora prywatnego w programie finansowania długu (PSI), zmniejszającego wartość długu państwa greckiego 
oraz, po drugie, skarga o odszkodowanie mająca na celu naprawienie szkody podnoszonej przez skarżących jako powstałej 
w wyniku tej niezgodnej z prawem bezczynności.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Georgios Kafetzakis i 102 innych skarżących, których nazwiska figurują w załączniku do niniejszego postanowienia, zostają 
obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 292 z 1.9.2014.

Postanowienie Sądu z dnia 5 października 2015 r. – Arvanitis i in./Parlament i in.

(Sprawa T-350/14) (1)

[Skarga na bezczynność i skarga o odszkodowanie — Zakończenie działalności przez Olympiaki Aeroporia 
(OA) — Szkoda podnoszona przez pracowników tymczasowych OA w związku z bezczynnością pozwanych 

polegającą na nieczuwaniu nad właściwym stosowaniem zasad prawa Unii w odniesieniu do zwolnień 
tychże pracowników — Brak ścisłego określenia związku przyczynowego pomiędzy podnoszoną szkodą 

a działaniem pozwanych — Niedopuszczalność]

(2015/C 389/64)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Athanasios Arvanitis (Rodos, Grecja) i 47 innych skarżących, których nazwiska figurują w załączniku do 
postanowienia (przedstawiciel: adwokat C. Papadimitriou)
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Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: L. Visaggio i A. Troupiotis, pełnomocnicy); Rada Europejska, 
Eurogrupa, Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. de Gregorio Merino i M. Balta, pełnomocnicy); Komisja Europejska 
(przedstawiciele: J.-P. Keppenne i M. Konstantinidis, pełnomocnicy) oraz Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: 
P. Papapaschalis i P. Senkovic, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia, że pozwani niezgodnie z prawem uchylili się od czuwania nad właściwym stosowaniem 
pewnych zasad prawa Unii w zakresie zwolnień oraz, po drugie, żądanie odszkodowania za szkodę jaką mieliby ponieść 
skarżący w wyniku tej bezczynności oraz środków przyjętych przez władze greckie w następstwie niektórych decyzji 
Komisji, Eurogrupy i Europejskiego Banku Centralnego.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Athanasios Arvanitis i 47 innych skarżących, których nazwiska figurują w załączniku do niniejszego postanowienia zostaje 
obciążonych kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 439 z 8.12.2014.

Wyrok Sądu z dnia 5 października 2015 r. – Grigoriadis i in./Parlament i in.

(Sprawa T-413/14) (1)

(Skarga na bezczynność i skarga o odszkodowanie — Restrukturyzacja greckiego długu publicznego — 
Udział sektora publicznego — Szkoda związana ze zmniejszeniem wierzytelności — Oświadczenia szefów 
państw i rządów strefy euro i instytucji Unii — Oświadczenie Eurogrupy — Brak wyjaśnienia związku 

przyczynowego z podnoszoną szkodą — Niedopuszczalność)

(2015/C 389/65)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Grigoris Grigoriadis (Ateny, Grecja), Faidra Grigoriadou, (Ateny), Ioannis Tsolias (Tesaloniki, Grecja), 
Dimitrios Alexopoulos (Tesaloniki), Nikolaos Papageorgiou (Ateny) i Ioannis Marinopoulos, (Ateny) (przedstawiciel: 
adwokat C. Papadimitriou)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Troupiotis i L. Visaggio, pełnomocnicy); Rada Europejska; 
Eurogroupa; Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. de Gregorio Merino i M. Balta, pełnomocnicy); Komisja Europejska 
(przedstawiciele: J.-P. Keppenne i M. Konstantinidis, pełnomocnicy);i Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: 
P. Papapaschalis i P. Senkovic, pełnomocnicy);

23.11.2015 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 389/57


