Expression of Interest to join the US class action brought
against the ‘TRNC’ as a commercial enterprise and HSBC Bank
Plc by the Tsimpedes Law Firm
1. Contact information
Your Name
Name of owner

ie company, etc…

Street address
(current)
Town, Postcode
Mobile phone
E-mail address

2. Description of property
Please provide a brief description of your property in the occupied area of Cyprus, i.e. family home in
Kyrenia, plot of land with olive trees in Rizokarpaso. If you require more space please continue
overleaf or on a separate piece of paper. We do not require title deeds at this point.

3. Your experience of the forced displacement/removal
Please briefly summarize how you were forced out of your property and any other events related to
the Turkish invasion and continued occupation. At this point we only need a brief summary.

Agreement and signature

By submitting this application, I affirm that the facts set forth herein are true. I understand that if I am accepted
to join the class action claim, I will need to pay a retainer fee before I am formally joined to the claim.
Name (printed)
Signature
Date:

Please tick if you are happy to be named publically as a plaintiff in the action 

Thank you for completing this form and for your interest in joining the class action. A member of our
team will be in contact shortly. Please read the Leaflet on 10 Points for Participating to understand
the next steps.
Official Use
Name of Representative:
Location:

Date Completed:

Δήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στην Συλλογική Αγωγή, στις Η.Π.Α,
κατά της ‘ΤΔΒΚ’ ως εµπορική επιχείρηση και η HSBC Bank Plc γενόµενης
από το Tsimpedes Law Firm
1. Πληροφορίες Επικοινωνίας
Το όνομά σας
Όνομα ιδιοκτήτη
δηλαδή Εταιρεία κτλ.

Διεύθυνση, Πόλη,
Ταχυδρομικός Κώδικας
Κινητό Τηλέφωνο
Ηλεκτρονική Διεύθυνση

2. Περιγραφή Ακινήτου
Παρακαλώ όπως παρέχετε μια σύντομη περιγραφή του ακινήτου σας στην κατεχόμενη περιοχή
της Κύπρου, δηλαδή, οικογενειακό σπίτι στην Κερύνεια, οικόπεδο με ελαιόδεντρα στο
Ριζοκάρπασο. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, παρακαλώ συνεχίστε στην επόμενη σελίδα ή σε
ένα ξεχωριστό κομμάτι χαρτί. Δεν απαιτούμε τίτλο ιδιοκτησίας σε αυτό το σημείο.

3. Η εµπειρία του βίαιου εκτοπισµού/αποµάκρυνσης
Παρακαλώ παρουσιάστε συνοπτικά πώς εξαναγκαστήκατε να αποχωρήσετε από την περιουσία
σας και οποιαδήποτε άλλα περιστατικά σχετιζόμενα με την Τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη
κατοχή. Στο σημείο αυτό χρειαζόμαστε μόνο μια σύντομη περίληψη.

Συµφωνία και Υπογραφή

Με την υποβολή αυτής της αίτηση, σας δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πραγματικά περιστατικά που
παρατίθενται στο παρόν είναι αληθή. Αντιλαμβάνομαι ότι αν η αίτηση μου για ένταξη στην
συλλογική αγωγή διεκδίκησης γίνει αποδεχτή, θα πρέπει να προκαταβάλω τέλος νομικών
υπηρεσιών προτού ενταχθώ επισήμως στην αγωγή.
Παρακαλώ σημειώστε εάν
Ονοματεπώνυμο (Εκτυπωμένο)
είστε ευτυχής να αναφερθεί
Υπογραφή:
δημοσίως το όνομά σας ως

Ημερομηνία:

ενάγοντος στην αγωγή



Σας ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση του εντύπου και για τον ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε
στη συλλογική αγωγή. Ένα μέλος της ομάδας μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας σύντομα.
Παρακαλώ διαβάστε το φυλλάδιο για τα 10 σημεία που αφορούν τη Συμμετοχή ώστε να
καταλάβετε τα επόμενα βήματα.
Για επίσηµη χρήση
Όνομα εκπροσώπου:
Τοποθεσία:

Ημερομηνία:

10 points for participating in the US class action brought
against the ‘TRNC’ commercial enterprise and HSBC
Bank Plc by the Tsimpedes Law Firm
Is it for you?
1. Do you own property in the occupied territories of Cyprus or do you represent a business,
organization, municipality, village or authority that owns property in the occupied territories? If
yes, then download the application to join the action. You should apply to join the lawsuit before
25 January 2011.

The application
2. Please complete the form providing your Name, Address, Telephone and Email so we may
contact you. In addition, let us know who you represent, if the property is not owned by you
personally but by a business, organization, municipality, village or authority.
3. Please provide a description of your property, if you want this can be a detailed description, but a
short note is enough for now. For example, my home in Kyrenia, a plot of land with olive trees in
Rizokarpaso etc. Please also provide a brief statement about how you were displaced. You may
email, fax or post your application to us.
4. A representative involved in the lawsuit will get in touch with you for a brief consultation to
discuss your case. The initial contact will be to confirm the details you have provided and obtain
additional information if needed.
5. Your case will be considered by one of our attorneys/lawyers or representatives to determine
whether it fulfils the claim’s criteria. If your circumstances fall within the scope of the claim you
will be informed of the decision to include you in the action. If included you will be assisted
during the process and will be contacted throughout the proceedings to be kept informed of the
progress and to obtain supporting documents when needed.

The fees
6. The action has administrative costs. There is a non-refundable retainer for administrative costs.
If your present income is low you can apply for a reduced fee or waiver. The fee is £200 for up to
3 titles. If you want to include more than 3 titles in the lawsuit the retainer is £400. There are no
other out of pocket costs involved. At the end of the process, the Tsimpedes Law Firm will
receive 25% of any recovery made in connection to this claim.
7. Once the above steps have been completed, the Tsimpedes Law Firm in Washington, DC in the
U.S. will include you to the plaintiffs in the class action. This means your individual case will be
presented in court and when a judgment is rendered, you will be informed first. It will not be
necessary to attend court in person but you may be able to do so should you so wish.
8. You will be informed throughout the legal process by a representative of the team involved in the
claim. There are devoted lawyers/attorneys and representatives to assist you with understanding
what all this means.

What can you claim?
9. This lawsuit seeks compensation for the loss of use of property only. You will retain title at all
times.
10. In addition to the property rights, we are also filing a lawsuit for individual atrocities where there
is no compensation discussed or provided. For example this may include the loss of a family
member due to the invasion or a missing loved one. Although no money can compensate for the
loss of life, we may need to discuss the factual information so that the details can be included in
the action. These other violations can cover a wide range of rights. Please let our lawyers/
attorneys or representatives know what you have suffered because of the Turkish invasion and
continued occupation so that we can assess if additional grounds exist. If you prefer not raise or
discuss these additional facts, please let us know during the interview.

10 Σηµεία για τη Συµµετοχή στη Συλλογική Αγωγή, στις
Η.Π.Α, κατά της ‘ΤΔΒΚ’ ως εµπορική επιχείρηση και η
HSBC Bank Plc από Tsimpedes Law Firm
1. Είστε ιδιοκτήτης περιουσίας στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου ή αντιπροσωπεύετε
μια επιχείρηση, οργανισμό, δήμο, χωριό ή αρχή που κατέχει περιουσία στα
κατεχόμενα εδάφη; Αν ναι, τότε κατεβάστε την αίτηση για ένταξη στην αγωγή.
Υποβάλετε την αίτησή σας πριν από την 25 Ιανουαρίου 2011.

Η αίτηση
2. Παρακαλώ συμπληρώστε το έντυπο παρέχοντας το Όνομά σας, Διεύθυνση,
Τηλέφωνο και Ηλεκτρονική Διεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε
μαζί σας. Επιπλέον, ενημερώστε μας ποιόν εκπροσωπείτε, αν το ακίνητο δεν ανήκει
σε εσάς προσωπικά, αλλά σε επιχείρηση, οργανισμό, δήμο, χωριό ή αρχή.
3. Παρακαλώ δώστε μια περιγραφή του ακινήτου σας, αν θέλετε μπορεί να είναι μια
αναλυτική περιγραφή, αλλά μια σύντομη σημείωση είναι αρκετή για την ώρα. Για
παράδειγμα, το σπίτι μου βρίσκεται στην Κερύνεια, ένα οικόπεδο με ελαιόδεντρα στο
Ριζοκάρπασο κ.τ.λ. Παρακαλώ επίσης παρέχετε μια σύντομη δήλωση σχετικά με τον
τρόπο που εκτοπιστήκατε. Μπορείτε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email), φαξ ή ταχυδρομικώς την αίτηση σας σε εμάς.
4. Ένας αντιπρόσωπος που εμπλέκεται στην αγωγή θα έρθει σε επαφή μαζί σας για
μια σύντομη σύσκεψη με σκοπό τη συζήτηση της υπόθεσης σας. Η αρχική επαφή θα
γίνει με σκοπό την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχετε παράσχει και τη λήψη
συμπληρωματικών πληροφοριών αν χρειαστεί.
5. Η περίπτωσή σας θα εξεταστεί από ένα από τους δικηγόρους ή αντιπροσώπους
μας για να διαπιστωθεί εάν πληροί τη κριτήρια της αγωγής. Εάν οι περιστάσεις σας
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αγωγής θα ενημερωθείτε εάν αποφασίσθηκε να
συμπεριληφθείτε στην αγωγή. Εάν συμπεριληφθείτε θα σας παρέχεται βοήθεια καθ’
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και θα επικοινωνούμε μαζί σας καθ’ όλη τη
διάρκεια της δίκης για να είστε ενήμεροι για την πρόοδο και για να λάβουμε
δικαιολογητικά έγγραφα όταν χρειάζεται.

Τα τέλη (fee)
6. Η αγωγή έχει διαχειριστικό κόστος. Υπάρχει μια μη επιστρεπτέα προκαταβολή για το
διαχειριστικό κόστος. Αν το παρόν εισόδημα σας είναι χαμηλό μπορείτε να
υποβάλετε αίτηση για μειωμένο τέλος ή απαλλαγή. Το τέλος είναι £200 για έως και 3
τίτλους. Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε περισσότερους από 3 τίτλους στην αγωγή η
προκαταβολή είναι £400. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμφερείς δαπάνες. Στο τέλος της
διαδικασίας, το Δικηγορικό Γραφείο Τσιμπίδης θα λάβει το 25% οποιασδήποτε
ανάκτησης που επιτεύχθηκε στα πλαίσια αυτής της αγωγής.
7. Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω βημάτων, το Δικηγορικό Γραφείο Τσιμπίδης
στην Ουάσιγκτον DC στις Η.Π.Α θα σας συμπεριλάβει στους ενάγοντες στη
συλλογική αγωγή. Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική σας υπόθεση θα παρουσιαστεί
ενώπιον δικαστηρίου και όταν καταστεί εφικτή η εκδίκαση της υπόθεσης, θα
ενημερωθείτε πρώτος. Δεν είναι απαραίτητο για να παραστείτε αυτοπροσώπως
στο δικαστήριο.
8. Θα ενημερώνεστε καθ’ όλη τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας από ένα εκπρόσωπο
της ομάδας που θα εμπλέκεται στην αγωγή. Υπάρχουν αφοσιωμένοι δικηγόροι και
αντιπρόσωποι για να σας βοηθήσουν με την κατανόηση του σημαίνουν όλα αυτά.

Τι µπορείτε να εγείρετε ως απαίτηση;
9. Αυτή η αγωγή επιδιώκει αποζημίωση για απώλεια χρήσης της ιδιοκτησίας μόνο. Θα
διατηρήσετε τον τίτλο ιδιοκτησίας εν πάση περιπτώσει.
10. Εκτός από τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, καταθέτουμε επίσης αγωγές για ατομικές
θηριωδίες για τις οποίες δεν έχει συζητηθεί ή παρασχεθεί αποζημίωση. Για
παράδειγμα αυτή μπορεί να περιλαμβάνει την απώλεια μέλους της οικογένειας λόγω
της εισβολής ή ενός αγνοούμενου αγαπημένου πρόσωπου. Παρά το γεγονός ότι τα
χρήματα δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την απώλεια της ζωής, μπορεί να
χρειαστεί να συζητήσουμε τα πραγματικά στοιχεία ώστε οι λεπτομέρειες να
μπορούν να συμπεριληφθούν σε αγωγή . Αυτές οι άλλες παραβιάσεις μπορούν να
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων. Παρακαλώ ενημερώστε τους δικηγόρους ή
τους αντιπροσώπους μας για το τι έχετε υποστεί λόγω της Τουρκικής εισβολής και
της συνεχιζόμενης κατοχής, ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε αν υπάρχουν
επιπλέον αιτίες αγωγής. Αν προτιμάτε να μην εγείρετε ή να συζητήσετε αυτά τα
επιπλέον στοιχεία, παρακαλώ ενημερώστε μας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

