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Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, 

Ελπίζω να περνάτε καλά, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές 

διακοπές. Έχοντας αυτό κατά νου, αποφασίσαμε να διευκολύνουμε 

την ανάγνωση των Νέων με το διαχωρισμό του Τεύχους του 

Αυγούστου σε τρία μέρη, εφόσον έχουμε τόσα πολλά να σας 

ενημερώσουμε. Θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή σας στο 

προσεχές ∆ιεθνές Συνέδριο μας στην Κρακοβία, στις 9-12 

Σεπτεμβρίου και σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

επιτυχή συμμετοχή σας. 

Να περνάτε καλά και θα σας δούμε στην Κρακοβία! 

Με πολύ θερμούς χαιρετισμούς, 

Maria Cruz Casal 

EDTNA/ERCA Publications Coordinator 

Greek Version's Editor 

Stavroula Vovlianou 

stavroulavov@gmail.com 

Translator 

Efi Kotzamanidou 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 46Ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ 

EDTNA/ERCA, ΣΤΗΝ ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, 

ΣΤΙΣ 9 – 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2017 
 

  

 

Το Συνέδριο παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση, την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, την 

αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των επαγγελματιών της υγείας, των επαγγελματιών παροχής 

υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών, των ερευνητών, των φροντιστών, των ατόμων με νεφρική νόσο και των 

συνεργατών της βιομηχανίας, από 70 περίπου χώρες. Όλοι οι συμμετέχοντες συναντώνται για να 

μοιραστούν τις καινοτομίες και τη γνώση και προσπαθούμε πάντα, ώστε να γίνει ένα αξέχαστο συνέδριο 

και  φέτος στην ιστορική πόλη της Κρακοβίας. 

 

Είστε έτοιμοι με τον προγραμματισμό της συμμετοχής σας στην Κρακοβία; Εάν όχι, θα θέλαμε να σας 

βοηθήσουμε παρέχοντας τις τελευταίες πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν τη διαμονή σας 

επιτυχή και ευχάριστη. 

 

www.edtna-erca.com/conferences 

 

3rd Announcement 

 

Preliminary Programme  

 

 

ΕΓΣ - Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017, September 10 - 

17:45-19:15 
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Αξιοποιήστε την ευκαιρία ως μέλος για να επηρεάσετε και να βελτιώσετε το έργο του Οργανισμού. 

Εγγραφείτε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση και ψηφίστε. 

 

 

 

∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
 

 

 

Ψάχνετε για διαμονή σε ξενοδοχείο; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε. 

 

www.edtna-erca.com/conferences/hotel-accommodation  

 

 

 

THANKS TO INDUSTRY PARTNERS 
 

Το συνέδριο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην τελευταία τεχνολογία και στην καινοτομία της θεραπεία στη 

χρόνια νεφρική νόσο. ∆ώστε την ευκαιρία να δείτε νέες θεραπείες, προϊόντα και υπηρεσίες στον εκθεσιακό 

χώρο σε συνδυασμό με το εξαιρετικό επιστημονικό πρόγραμμα. Οι εμπορικοί συνεργάτες μας θα 

προβάλλουν και θα προωθούν τις θεραπείες και τα προϊόντα τους, όχι μόνο σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

αλλά σε όλο τον κόσμο. Θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να ευχαριστήσουμε εκ των 

προτέρων τους Συνεργάτες στη Βιομηχανία για την εκπληκτική υποστήριξη και συνεργασία τους.  
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www.edtna-erca.com 
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