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Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση
αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε
πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της
μετάφρασης.
Swipe to change
Διαμεσολαβητές

γερμανικά

Γερµανία
Η σελίδα αυτή βοηθά στην εύρεση διαμεσολαβητή στη Γερμανία.
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο
ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

-----ελληνικά-----βουλγαρικάισπανικάτσεχικάδανικάεσθονικάαγγλικάγαλλικάκροατικάιταλικάλεττονικάλιθουανικά
ουγγρικάμαλτέζικαολλανδικάπολωνικάπορτογαλικάρουμανικάσλοβακικάσλοβενικάφινλανδικάσουηδικά
Πώς μπορώ να βρω έναν διαμεσολαβητή στη Γερμανία;
Επί του παρόντος, διάφορες επαγγελματικές ενώσεις βοηθούν τα μέρη που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν διαμεσολαβητή.
Ακολούθως αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες μεγαλύτερες ενώσεις:
Ομοσπονδιακή Ένωση Οικογενειακής Διαμεσολάβησης (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. — BAFM: Spichernstr. 11, 10777 Berlin)
Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης (Bundesverband Mediation e.V. — BM: Wittestr. 30 K, 13509 Berlin)
Ομοσπονδιακή Ένωση Διαμεσολάβησης σε οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. — BMWA:
Prinzregentenstr. 1, 86150 Augsburg)
Κέντρο Διαμεσολάβησης (Centrale für Mediation GmbH & Co.KG — CfM: Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Köln)
Ένωση Γερμανών Δικηγόρων (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179 Berlin)
Υπάρχουν επίσης ιδιωτικοί, επαγγελματικοί κατάλογοι διαμεσολαβητών στο διαδίκτυο, ορισμένοι από τους οποίους έχουν λειτουργία αναζήτησης, όπως:
mediator-finden.de ή
mediatorbase.com
(οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες αναφέρονται ενδεικτικά, χωρίς η ακρίβεια και η τελευταία ενημέρωσή τους να είναι εγγυημένη).
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των διαμεσολαβητών;
Ναι.
Πώς μπορώ να αναζητήσω διαμεσολαβητή στη Γερμανία;
Μπορείτε να αναζητήσετε διαμεσολαβητή με κριτήρια το όνομα, τον τόπο εγκατάστασης, τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης ή τον ταχυδρομικό κώδικα.
Σχετικοί σύνδεσμοι
Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.
Bundesverband Mediation e.V.
Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.
Centrale für Mediation GmbH & Co.KG
Deutscher Anwaltverein
mediator-finden.de
Mediatorbase
Τελευταία επικαιροποίηση: 10/12/2021
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο
παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για
την παρούσα σελίδα.

