
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   

Υπουργείο Οικονοµίας  
& Οικονοµικών 

Κοινοτική Πρωτοβουλία 
 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται στα πλαίσια της  
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG από το Ευρωπαϊκό 

Tαµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75% και  
το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών κατά 25% 

Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 
ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

СЪЮЗ  
НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ЖУРНАЛИСТИ 

Покана за Пресконференция 

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου 

Президентите на Съюза на 
Журналистите от Всекидневните 
Вестници на Македония-Тракия 

(ЕСИЕМТ) Димитрис Гусидис и на Съюза 
на Българските Журналисти( 

СБЖ) Милен Вълков Ви канят на  
съвместна Пресконференция, която ще 

се състои в  понеделник, 25 септември 
2006 г., в 12 часа, в Конгресния 

Център на ЕСИЕМТ в Солун. 
Двамата президенти ще информират  

за първите стъпки  на програмата 
„Открити хоризонти – Журналисти в 

подкрепа на развитието на туризма”, 
включена в трансграничната програма 

ИНТЕРРЕГ III A „Гърция-България”. 
Програмата „Открити хоризонти” 

включва съвместни журналистически 
проучвания, съвместно присъствие в 

„Интернет”, инициативи за 
усъвършенстване на ГКПП на общата 

граница и широк диалог с  
всички заинтересовани от прогреса  

на туризма лица и институции  
в двете съседни страни . 

Вашето присъствие ще ни даде  
възможност да обменим идеи и мнения 
за развитието на сътрудничеството ни. 

Οι Πρόεδροι της Ένωσης Συντακτών 
Ηµερησίων Εφηµερίδων Μακεδονίας – 
Θράκης ∆ηµήτρης Γουσίδης και  
της Ένωσης Συντακτών Βουλγαρίας 
Μιλέν Βάλκοφ σας προσκαλούν  
σε κοινή Συνέντευξη Τύπου, που  
θα δοθεί στη Θεσσαλονίκη  
(Συνεδριακό Κέντρο Ε.Σ.Η.Ε.Μ.-Θ.)        
τη ∆ευτέρα 25 Σεπτεµβρίου 2006  
στις 12 το µεσηµέρι. 
Οι δύο Πρόεδροι θα ανακοινώσουν  
τις πρώτες ενέργειες του προγράµµατος 
«Ανοικτοί Ορίζοντες – ∆ηµοσιογράφοι 
για την τουριστική πρόοδο», το οποίο 
έχει ενταχθεί στο διασυνοριακό 
πρόγραµµα INTERREG ΙΙΙ Α «Ελλάδα - 
Βουλγαρία».  
Οι «Ανοικτοί Ορίζοντες» περιλαµβάνουν 
κοινές δηµοσιογραφικές έρευνες, 
παρουσία στο διαδίκτυο, παρεµβάσεις 
στους µεθοριακούς σταθµούς και 
ευρύτατο διάλογο µε όλους τους 
συντελεστές της τουριστικής ανάπτυξης. 
Η παρουσία σας θα µας δώσει  
την ευκαιρία να ανταλλάξουµε απόψεις 
και ιδέες για την πρόοδο της 
συνεργασίας µας. 
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