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Αποτίμηση διεθνούς συνεδριακής έκθεσης ψηφιακής τεχνολογίας, καινοτομίας, 

τηλεπικοινωνιών και κινητής τηλεφωνίας  

Mobile World Congress, 28.02-03.03.2022, Βαρκελώνη 

 

Το σημαντικότερο γεγονός για την παγκόσμια κινητή τηλεφωνία, τις τηλεπικοινωνίες και την 

τεχνολογία, Mobile World Congress Barcelona, πραγματοποιήθηκε, με φυσική παρουσία, 

μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου, στον εκθεσιακό χώρο της Fira Barcelona, Gran Vía. 

Όπως κάθε έτος, έτσι και φέτος, η έκθεση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 4 Years From Now 

(4YFN), έλαβε χώρα τις ίδιες ημερομηνίες, αυτή τη φορά στον ίδιο χώρο με την υπόλοιπη έκθεση 

του MWC. Η διοργανώτρια αρχή της έκθεσης είναι η Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας 

GSMA (Global System for Mobile Communications Association). Yπενθυμίζεται ότι η GSM 

Association είναι ένας βιομηχανικός οργανισμός, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των φορέων 

εκμετάλλευσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως. Περισσότεροι από 750 πάροχοι  

κινητών εφαρμογών είναι πλήρη μέλη της GSMA και άλλες 400 εταιρίες του ευρύτερου 

οικοσυστήματος κινητής τηλεφωνίας είναι συνδεδεμένα μέλη. Η GSMA εκπροσωπεί τα μέλη της, 

μέσω βιομηχανικών προγραμμάτων, ομάδων εργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών για την 

προώθηση του κλάδου. 

Το κτήριο της Gran Vía ήταν γεμάτο με τους 1.500 εκθέτες από 150 χώρες, αφού αξιοποιήθηκε 

το σύνολο του χώρου του κτηρίου για την κατανομή αυτών και τη στέγαση του 4YFN. 

Συγκεκριμένα, η θεματική 4YFN διοργανώθηκε στο τελευταίο Hall του κτηρίου όπου και ήταν 

συγκεντρωμένες όλες οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, τα υπόλοιπα πέντε Halls καθώς και 

τα σημεία σύνδεσης αυτών μεταξύ τους, αξιοποιήθηκαν τόσο για εκθέτες όσο και για συναντήσεις 

στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Τέλος, στις άκρες των Hall 4, 5 και 7 είχαν στηθεί οι 

ειδικές σκηνές για την πραγματοποίηση των συνεδρίων και ομιλιών.   

Aκόμη, προκειμένου να τονωθεί η εμπιστοσύνη και να αποτραπεί η μετάδοση της Covid-19 

στους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, λήφθηκαν αυστηρά μέτρα για τον έλεγχο των 

ατόμων, τη συχνή απολύμανση των χώρων καθώς και την αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων. Για 

να επισκεφθεί κανείς την έκθεση, ήταν αναγκαία η πρότερη εγγραφή, μέσω διαδικασίας λήψης 

βιομετρικών στοιχείων σε ειδική ιστοσελίδα, ενώ ήταν απαραίτητη η κατοχή πιστοποιητικού 

εμβολιασμού κατά του Covid-19 ή πιστοποιητικού νόσησης Covid-19 ή αρνητικού τεστ PCR ή 

αντιγόνου, με μέγιστη διάρκεια 72 ωρών από την ώρα της εξέτασης. Για όσους χρειάζονταν να 

εισέλθουν με αρνητικό τεστ, η διοργάνωση συνεργάστηκε με τοπική εταιρία παροχής ιατρικών 

υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Επιπροσθέτως, ήταν υποχρεωτική η χρήση της 

εφαρμογής κινητών τηλεφώνων MWC App, στην οποία περιλαμβανόταν το ψηφιακό εισιτήριο, 

ενώ καθημερινά οι επισκέπτες όφειλαν να αποδέχονται ψηφιακή δήλωση υγείας, προκειμένου 
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να έχουν πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης. Τέλος, ήταν υποχρεωτική η χρήση μάσκας FFP2, 

χωρίς βαλβίδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους της έκθεσης.  

Eνδεικτικά, η τιμή εισιτηρίου-εισόδου στην έκθεση για έναν ιδιώτη, κυμαινόταν από 768,9 

έως 4.614,5 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, γεγονός που αποτρέπει μη επαγγελματίες 

από την επίσκεψη της έκθεσης και δίνει υψηλή προστιθέμενη αξία στο δρώμενο της εν λόγω 

τεχνολογικής εκδήλωσης. 

Η σημασία της έκθεσης για την οικονομία της πόλης είναι τεράστια, αφού τα έσοδα από 

αυτήν υπολογίζονται στα 240 εκ. ευρώ για τη φετινή διοργάνωση. Προ πανδημίας, ο 

οικονομικός αντίκτυπος για τη Βαρκελώνη έφθανε τα 500 εκ. ευρώ, ενώ η πληρότητα των 

ξενοδοχείων άγγιζε το 100%. Εξάλλου, ο Βασιλιάς της Ισπανίας, Φίλλιπος VI παρευρέθηκε 

στο γεύμα καλωσορίσματος, που διοργανώθηκε από το MWC και εγκαινίασε την έκθεση, όπως 

εξάλλου συνηθίζεται, συνοδευμένος από τον Πρωθυπουργό της χώρας, την Υπουργό 

Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης, κα. Νάδια Καλβίνιο και άλλες αρχές και 

οργανισμούς τεχνολογίας.   

Η φετινή έκδοση της έκθεσης είχε ιδιαίτερη σημασία για τη διοργάνωση, αφού το 2020, εξαιτίας 

των εξελίξεων της πανδημίας, είχε ακυρωθεί, ενώ το προηγούμενο έτος η επισκεψιμότητα ήταν 

εμφανώς μικρότερη από προηγούμενα έτη και είχε κινηθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αντίθετα, 

φέτος δεν έλλειπε κανένας από τους διεθνείς κολοσσούς της τεχνολογίας, κινητής τηλεφωνίας 

και τηλεπικοινωνιών (με την εξαίρεση των ρωσικών εταιριών έπειτα από απόφαση της 

διοργανώτριας αρχής, όπως ενημερώσαμε σε σχετικό μας έγγραφο προ έναρξης της έκθεσης), 

ενώ οι επαγγελματίες επισκέπτες υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τους 60.000, 

πλημμυρίζοντας, εκ νέου, τα περίπτερα των εκθετών και ξεπερνώντας τις αρχικές προβλέψεις 

για χαμηλότερες συμμετοχές. Αν και οι αριθμοί τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών είναι 

μικρότερα από τις τελευταίες εκθέσεις προ της πανδημίας, οπότε οι επαγγελματίες επισκέπτες 

της έκθεσης άγγιζαν τους 110.000, δεδομένης της συνέχισης αυτής καθώς και των τελευταίων 

εξελίξεων με την εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας, είναι αξιοσημείωτα. Εξάλλου, 

όσοι έχουν επισκεφτεί τις τελευταίες εκθέσεις μπόρεσαν να παρατηρήσουν τη χαρακτηριστική 

πολυκοσμία, που διέπει παραδοσιακά τους χώρους της έκθεσης, η οποία ωστόσο ήταν 

καλύτερα διαχειρίσιμη από άλλες φορές. Η Ισπανία, δεδομένης και της ιδιαίτερης οικονομικής 

σημασίας, που έχουν οι εμπορικές εκθέσεις για την οικονομία των δύο κυριότερων οικονομικών 

της κέντρων, της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, αποφάσισε να μην προβεί στην ακύρωσή τους 

για τα έτη 2021 και 2022, παρά το έκτο κύμα της πανδημίας, λόγω της μετάλλαξης Όμικρον. 

Ούτως ή άλλως, η Ισπανία είναι από τις χώρες που επανήλθαν γρηγορότερα από πολλές άλλες, 

στη διοργάνωση εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων με φυσική παρουσία, ώστε να 

σταματήσει η απώλεια εσόδων και να επανέλθει ο επιχειρηματικός τουρισμός σε φυσιολογικά 

επίπεδα.  

Κάθε Mobile World Congress αποτελεί ευκαιρία για τις τεχνολογικές εταιρίες και, ιδίως, για τους 

κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων και τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, να παρουσιάζουν νέα 
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μοντέλα και καινοτομίες. Παραδοσιακά, εταιρίες, όπως η Samsung, εκμεταλλεύονταν το γεγονός, 

προκειμένου να παρουσιάσουν τα καινούργια τους κινητά τηλέφωνα καθώς και τις καινοτομίες 

στα περίπτερά τους. Αυτή τη χρονιά, πιθανόν, εξαιτίας της μειωμένης κίνησης, σε σύγκριση με 

τα προ πανδημίας επίπεδα, οι παρουσιάσεις προϊόντων δεν αφορούσαν, κατά βάση, τα κινητά 

τηλέφωνα. Ορισμένες εταιρίες, όπως η Nokia και η Motorola, οι οποίες όμως δεν κατέχουν 

αντίστοιχο μερίδιο με άλλες, παρουσίασαν τα νέα τους προϊόντα για πρώτη φορά στην έκθεση, 

όμως οι κυριότερες παρουσιάσεις αφορούσαν τελικά φορητούς υπολογιστές και περιφερειακά 

αξεσουάρ των κινητών τηλεφώνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα ρομπότ, τα οποία ήταν 

και αυτά που έκλεψαν τις εντυπώσεις των επισκεπτών, ενώ η συνδεσιμότητα 5ης γενιάς 

και οι δυνατότητες που προσφέρει σε όλους τους τομείς αποτέλεσε μία από τις 

κυριότερες θεματικές.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη και σημαντικά πρόσωπα της τεχνολογίας παρευρέθηκαν 

στη Βαρκελώνη, προκειμένου να συμμετέχουν και στις προγραμματισμένες ομιλίες που 

πλαισίωναν την έκθεση. Σε αυτές έγινε παρουσίαση της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς, 

καθώς και προβλέψεις για τη μελλοντική της πορεία και οι τάσεις που θα την χαρακτηρίσουν. 

Επί παραδείγματι, ο γενικός διευθυντής της σημαντικότερης ισπανικής τηλεπικοινωνιακής και 

μίας εκ των μεγαλύτερων παγκοσμίως, Telefónica, σημείωσε τη σημασία των καινοτομιών του 

τομέα των τηλεπικοινωνιών στην εξέλιξη της σύγχρονης ιστορίας. Παράλληλα, κάλεσε εταιρίες-

κολοσσούς, όπως η Alphabet στην οποία ανήκει η Google, να χρηματοδοτήσουν υποδομές 

τηλεπικοινωνιών και τομείς έρευνας και ανάπτυξης.  

Στα πλαίσιο του προγράμματος ομιλιών, διοργανώθηκε και η ειδική δραστηριότητα, υπό την 

ονομασία Ministerial Programme 2022, στο οποίο ομιλητές ήταν Υπουργοί και Γενικοί 

Γραμματείς του κλάδου, όπως ο Υπουργός Επικοινωνιών και Πληροφορικής Τεχνολογίας της 

Αιγύπτου, Dr. Amr Talaat ή η Υπουργός Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της 

Κολομβίας, Dr. Carmen Ligia Valderrama Rojas, μεταξύ άλλων, καθώς και στελέχη εταιριών του 

κλάδου της τεχνολογίας. Στην εν λόγω πτυχή του συνεδρίου, ορισμένες από τις ηγετικές μορφές 

του χώρου παρουσίασαν τους μακροπρόθεσμους στόχους που έχουν τεθεί για το μέλλον της 

ψηφιακής εποχής, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την συνδεσιμότητα και την 

κάλυψη δικτύων ανά τον κόσμο. Η πράσινη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος έχαιρε 

ιδιαίτερης αναφοράς από τους ομιλητές. Παράλληλα, όπως και κάθε έτος (πέραν του 2021), 

δόθηκαν βραβεία σε μία σειρά κατηγοριών, με την ισπανική Κυβέρνηση να λαμβάνει το βραβείο 

Ηγετικής Κυβέρνησης στον τομέα της τεχνολογίας.  

Βέβαια, πέραν της σπουδαιότητας του MWC Barcelona για τους λάτρεις της τεχνολογίας και των 

καινοτόμων προϊόντων, η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί σταθμό για την επιχειρηματική 

συνεργασία και δικτύωση των τεχνολογικών εταιριών και των νεοφυών επιχειρήσεων. 

Τόσο οι μεταξύ τους συμφωνίες όσο και η παρουσίαση των προϊόντων τους και 

υπηρεσιών τους σε ένα σύνολο ενδιαφερόμενων επενδυτών είναι ύψιστης σημασίας για 

όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες εξάλλου συμμετέχουν στην έκθεση για 

αυτόν ακριβώς τον λόγο. Φανερή είναι η σημασία αυτής δεδομένου ότι ένα σύνολο χωρών 
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συμμετέχει με εθνική αποστολή, την οποία καταρτίζουν επιχειρήσεις και οργανισμοί τεχνολογίας, 

μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Μεταξύ άλλων, εθνικά περίπτερα που ξεχώρισαν ήταν της 

ίδιας της Ισπανίας, της Αυτόνομης Κοινότητας της Καταλονίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και 

της Ιταλίας από την Ευρώπη καθώς επίσης του Ην. Βασιλείου, της Ινδίας, του Ισραήλ και της 

Νοτίου Κορέας. Σημειώνεται ότι η Τουρκία είχε δυναμική παρουσία, με μεγαλεπήβολο 

περίπτερο, που επικεντρωνόταν στο τεχνολογικό πάρκο της Κωνσταντινούπολης. Τέλος, 

συμμετείχαν πάνω από πενήντα κινεζικές εταιρίες τεχνολογίας, οι οποίες πρωταγωνίστησαν με 

τα περίπτερά τους στην έκθεση, μεταξύ άλλων οι Huawei Technologies Co, Oppo, Lenovo Group 

Ltd και Honor Device Co Ltd. 

Η ελληνική αποστολή 

Η χώρα μας, από το 2013, συμμετέχει ανελλιπώς στο παγκόσμιο τεχνολογικό γεγονός GSMA 

Mobile World Congress 2022 (MWC). Η συμμετοχή της χώρας μας και φέτος ήταν 

αναβαθμισμένη, με παρουσία ελληνικών περιπτέρων τόσο στον κεντρικό χώρο του ΜWC, όσο 

και στην ειδική παράλληλη εκδήλωση 4 Years From Now (4YFN). Tην πρωτοβουλία 

διοργάνωσης της ελληνικής αποστολής, για ένατη συνεχή χρονιά, είχε ο Σύνδεσμος Εταιριών 

Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), σε συνεργασία με το Enterprise Greece και το 

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επιπλέον, συμμετείχαμε στην έκθεση 4YFN, με ειδικό 

περίπτερο, στο οποίο παρουσιάστηκαν δυναμικά νεοφυείς ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα από 

κλάδους με στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική, όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, η υγεία κ.α.  

Το εθνικό περίπτερο πλαισίωνε πολυμελής αποστολή με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, 

εκπροσώπους εξωστρεφών ελληνικών επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων από τον χώρο της 

ψηφιακής τεχνολογίας και επικοινωνίας, συναφών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ερευνητικών 

κέντρων και δομών στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας (Elevate Greece, Phaistos, 

SAMSUNG, EUROBANK, ΕΕΤΤ, Information Society, Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Αττικής, UniSystems, ΣΕΠΕ -Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών Ελλάδας-, Corallia, EEKT -'Ενωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας-, HETIA -

Hellenic Emerging Technologies Industry Association-, Archimedes Center of Research 

Innovation and Entrepreneurship, Ahedd Digital Innovation Hub, Δημόκριτος, AD & PR Lab, NBG 

Business Seeds, Egg, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών). 

Aκόμη, σε επίπεδο προσώπων, την έκθεση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός 

Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κ. Λεωνίδας 

Χριστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Πάνος 

Αλεξανδρής, η Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής, κα 

Μαρία Κουρή, η Εντεταλμένη Σύμβουλος και μέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece κα Μπέττυ 

Αλεξανδροπούλου, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και το Μέλος του Δ.Σ. του κύριου διοργανωτή-

κλαδικού φορέα ΣΕΚΕΕ, κ.κ. Γιώργος Μαρκατάτος, Μάνος Μακρομάλλης και Χρήστος Πέτσας, 

o Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, 

Kαθηγητές Κωνσταντίνος Μασέλος και Δημήτρης Βαρουτάς, o Διευθύνων Σύμβουλος και ο 

Γενικός Διευθυντής Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κ.κ. Σταύρος Ασθενίδης και 
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Δημήτρης Γιαντσής, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας της χώρας μας, 

κ. Στεφανόπουλος, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-ΗΕLEXPO, κ. Αναστάσιος Τζήκας, η Διευθύντρια του 

τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ και, παράλληλα, της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης 

Νεοφυών Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου, κα Ελένη Φώτη, ο εκπρόσωπος του ΕΔΥΤΕ,  κ. 

Γιάννης Κωτσής- Γιανναράκης κ.ά. Τέλος, συνολικά, σαράντα δύο επιχειρήσεις του ψηφιακού 

κόσμου, εκ των οποίων οι οκτώ ήταν στο ελληνικό περίπτερο της 4YFN, είχαν την ευκαιρία να 

αναδείξουν την ταυτότητά τους στις δύο εκθέσεις (Acromove, Allweb, Apifon, Calpak, Crowd 

Policy, Cytech, Dataverse, Dib-In, Dotsoft, Excelon, Fasmetrics, Finloup, HotelToolbox, [i2.d] 

technologies, Icon Platforms, Infin8, ΚΕΕΑΝΟ, Kerketia, LIKNOSS, Mobito, Modulus, MOPTIL, 

Narratologies, NousPratIT Optechain, Palo Services, Pleiades IoT, PROBOTEK, RADEFY, 

Regate, SAMMY, Sigfox, ΤΕΚΜΟΝ TETRAGON, UniSystems, Winecat, Yodiwo, Zarifopoulos, 

The Magos, mSensis, Orfium, Parking Stream, Run4More). Το παρόν έδωσαν και 

δημοσιογράφοι, όπως ο κ. Δημήτρης Μαλλάς, δημοσιογράφος για θέματα τεχνολογίας και 

ανταποκριτής του CNN Greece. 

 

Πέραν της εθνικής αποστολής, αυτόνομα συμμετείχε και η Intracom Telecom με δικό της μεγάλο 

περίπτερο, η οποία διατηρεί θυγατρική με έδρα στη Μαδρίτη και αρμοδιότητα για την Ιβηρική και 

τις χώρες Λατινικής Αμερικής από το 2018, εκθέτοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που 

προσφέρει. Το Γραφείο ΟΕΥ υποστηρίζει την εταιρία σταθερά από την περίοδο εγκαθίδρυσής 

της στην Ισπανία. 

 

Η γενικότερη εκτίμηση των προαναφερόμενων εκθετών και συμμετεχόντων, που 

ομολογουμένως, πραγματοποίησαν δεκάδες στοχευμένες διά ζώσης επιχειρηματικές 

συναντήσεις μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας, σχεδόν δύο ετών, ήταν 

πολύ θετική ενώ το σύνθημα ήταν η ανάγκη για σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα και την 

εντονότερη εμπορική δραστηριότητα, πλέον και διά φυσικής παρουσίας. 

 

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης δρα κάθε χρόνο ως αρωγός της εθνικής αποστολής σε όλο το φάσμα 

της έκθεσης. Προκειμένου να υπάρξει σαφής εικόνα της πορείας κα των αποφάσεων για το 

MWC, το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης ήταν σε επικοινωνία με τον ΣΕΚΕΕ και τους άλλους συν 

διοργανωτές,  καταρχήν, ως προς την παροχή άμεσης πληροφόρησης και τη διευκόλυνση, από 

πλευράς τους, απόφασης συμμετοχής ή μη στη φετινή διοργάνωση. Ακόμη, κατόπιν 

πρόσκλησης του κύριου φορέα διοργάνωσης της ελληνικής αποστολής, η υπογράφουσα 

συμμετείχε, με φυσική παρουσία, στην έκθεση, κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ημερών 

διεξαγωγής της στη Βαρκελώνη, παραμένοντας με το σύνολο των Ελλήνων εκθετών και 

εκπροσώπων συλλογικών φορέων της χώρας μας και πραγματοποιώντας, αφενός, συναντήσεις 

ενημέρωσης με το σύνολο των προαναφερόμενων προσώπων, που μετείχαν με φυσική 

παρουσία και, αφετέρου, ανάλυσης τρόπων υποστήριξης, από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ, των 

ελληνικών τεχνολογικών εξωστρεφών επιχειρήσεων, τόσο στο κεντρικό περίπτερο όσο και στην 
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4YFN, διά της γνώσης του τοπικού οικοσυστήματος, που διαθέτει στην Ισπανία, γενικότερα για 

την οικονομία και ειδικότερα για την επιχειρηματικότητα και τον τομέα της τεχνολογίας στη χώρα. 

H αρωγή μπορεί να λειτουργεί πολύπλευρα, τόσο σε επίπεδο υποστήριξης σε περιπτώσεις 

εταιριών, που ήδη δρουν στην ισπανική αγορά, εταιριών, που ξεκινούν την ίδρυση θυγατρικής, 

στοχεύοντας στρατηγικά στην ανάπτυξη της αγοράς τους στην Ιβηρική, επιχειρήσεων που μόλις 

ξεκινούν την προσπάθειά τους σε ξένες αγορές καθώς και συνεργασίας με ελληνικούς θεσμικούς 

και κλαδικούς φορείς ως προς την προώθηση νέων διεθνών κλαδικών εκθέσεων, που θα 

ξεκινήσουν την διεξαγωγή τους στη χώρα μας και φιλοδοξούν να εδραιωθούν στον τομέα της 

τεχνολογίας, στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

Επιπροσθέτως, από πλευράς Γραφείου, υπήρχε επικοινωνία προ διεξαγωγής της έκθεσης, με 

τις χώρες της Ε.Ε. καθώς και τις Η.Π.Α., Ην. Βασίλειο και Ισραήλ, ενημερώνοντας για τυχόν 

σύναψη συναντήσεων και ανταλλαγής επισκέψεων, μεταξύ εθνικών περιπτέρων, ενώ 

πραγματοποιήθηκαν, ούτως ή άλλως, συναντήσεις με ομολόγους ευρωπαϊκών χωρών, όπως 

επίσης του Ην. Βασιλείου, του Ισραήλ και των Η.Π.Α, καταγράφοντας και τις δικές τους εκτιμήσεις 

για την έκθεση και τις γενικότερες εξελίξεις και συνθήκες που επικρατούν, μετά την τελευταία 

διετία. Ακόμη, στο πλαίσιο ανάπτυξης των διμερών τεχνολογικών σχέσεων Ελλάδας και 

Ισπανίας, το Γραφείο συναντήθηκε με διευθυντικά στελέχη του τμήματος καινοτομίας, εμπορίου 

και επενδύσεων της τοπικής κυβέρνησης της Καταλονίας, που επισκέφθηκαν το ελληνικό 

περίπτερο καθώς και με τον Περιφερειακό Διευθυντή για θέματα εμπορίου Καταλονίας του ΙCEX 

(ομόλογου οργανισμού του Enterprise Greece, που στην Ισπανία υπάγεται στο Υπουργείο 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού) και της Επικεφαλής του Τομέα Καινοτομίας του εν λόγω 

Οργανισμού.  

Παράλληλα, όπως πραγματοποιήθηκε και σε παλαιότερες εκδοχές της έκθεσης, η επικεφαλής 

του Γραφείου ΟΕΥ ενημέρωσε αντίστοιχα την ελληνική αντιπροσωπεία για τη δυνατότητα 

συναντήσεων με τοπικούς τεχνολογικούς φορείς της Βαρκελώνης ή άλλων ισπανικών θεσμικών 

και κλαδικών φορέων που μετείχαν στο MWC, ως προς την ενίσχυση των διμερών τεχνολογικών 

σχέσεων που ξεκίνησαν να εδραιώνονται το 2020, με την τότε επίσκεψη αντιπροσωπείας της 

Θερμοκοιτίδας του ΕΒΕΑ και εκπροσώπου από την ΕΔΥΤΕ. Το Γραφείο έχει προβεί σε 

καταγραφή και επικοινωνία με τους κύριους θεσμικούς και κλαδικούς φορείς του τεχνολογικού 

ιστού της Καταλονίας, πληροφόρηση που παρέχεται στις ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις. 

Ακόμη, ενημέρωσε για τη δυνατότητα εντοπισμού ειδικευμένων τοπικών εταιριών για την 

στοχευμένη δικτύωση των ελληνικών εξαγωγικών εταιριών, με τη συνδρομή εδώ 

επιμελητηριακών φορέων. 

 

Η επόμενη 18η έκδοση του παγκόσμιου τεχνολογικού γεγονότος-συνεδριακής έκθεσης με διττό 

χαρακτήρα, ΜWC, αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά στη Βαρκελώνη, σε περίπου ένα χρόνο, 

στις ίδιες κτηριακές εγκαταστάσεις. Η συνέχιση της επιτυχημένης παρουσίας της χώρας μας με 

περίπτερο εθνικού χαρακτήρα εκτιμάται επιβεβλημένη και η συντονισμένη στήριξη των 

καινοτόμων και άλλων εταιριών του χώρου των τηλεπικοινωνιών και της επικοινωνίας μόνο 
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θετικά έχει λειτουργήσει, όπως αποδεικνύεται, και από τη φετινή, απόλυτα επιτυχή, εθνική μας 

συμμετοχή στο ΜWC.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  
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