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Τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη διεθνή έκθεση τηλεπικοινωνιών και 

τεχνολογίας Mobile World Congress Barcelona, 28.02 - 03.03.2022 

 

Από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου, η πόλη της Βαρκελώνης επικεντρώνεται στη διοργάνωση της 

σημαντικότερης συνεδριακής έκθεσης για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και κινητών 

εφαρμογών παγκοσμίως, τη Mobile World Congress (MWC). Αφορά τη σημαντικότερη έκθεση 

της πόλης, καθώς τα αποκομισθέντα κέρδη, τουλάχιστον προ της πανδημίας, έφθαναν τα 500 

εκ. ευρώ, δεδομένου ότι την έκθεση παρακολουθούσαν περί τους 110.000 επισκέπτες. Το 2020, 

εξαιτίας της πανδημίας, η έκθεση είχε ακυρωθεί ενώ το περασμένο έτος, η έκθεση ήταν 

μικρότερης εμβέλειας από τις προηγούμενες. Φέτος, υπολογίζεται ότι οι εκθέτες θα είναι 1.500 

και θα την επισκεφτούν περί τους 60.000 επαγγελματίες της τεχνολογίας.  

Αναφορικά με τους κυριότερους υφιστάμενους περιορισμούς και άλλα σημαντικά σημεία που 

αφορούν τη διοργάνωση, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

Όσον αφορά τη χρήση μάσκας, στην Ισπανία δεν είναι πλέον υποχρεωτική σε εξωτερικούς 

χώρους. Εξυπακούεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς και σε κλειστούς χώρους ανοικτούς προς το κοινό. Παράλληλα, στην επίσημη σελίδα 

της Κοινότητας της Καταλονίας αναφέρεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε εστιατόρια, 

καφετέριες και μπαρ, όταν δεν γίνεται κατανάλωση (αν και στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο 

μέτρο δεν τηρείται, αφού, πρακτικά, εφόσον ο πελάτης είναι καθιστός, δεν υποχρεούται στη 

χρήση μάσκας).  

Αν και η συμμετοχή στο ΜWC 2022 αναμένεται να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με 

το 2019, η κυκλοφορία με τον προαστιακό (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) μπορεί 

να δυσκολέψει, δεδομένης της πρόσφατα ανακοινωθείσας απεργίας των οδηγών. Συγκεκριμένα, 

το εργατικό σωματείο των τελευταίων έχει αναγγείλει απεργία στον κλάδο, σε ημερομηνίες που 

συμπίπτουν με τον εορτασμό της έκθεσης και, συγκεκριμένα, μεταξύ 22 και 25 Φεβρουαρίου 

καθώς και μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου. Οι περικοπές στις μετακινήσεις των τρένων 

κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της έκθεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία 

εξαιτίας του SARS-CoV-19, θα είναι οι εξής: μεταξύ 05:00 και 10:00 καθώς και μεταξύ 15:00 και 

20:00, θα πραγματοποιείται το 85% των δρομολογίων. Μεταξύ 00:01 και 04:00 καθώς και 23:00 

και 24:00, θα πραγματοποιείται το ήμισυ των δρομολογίων ενώ, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, 

η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται κανονικά.  

Όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν στο χώρο Gran Vía του Fira Barcelona, όπου και θα 

πραγματοποιηθεί η έκθεση, θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους τα μέτρα, που έχουν τεθεί από 

τους διοργανωτές. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν, προσκομίζοντας 
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φωτογραφία του διαβατηρίου τους ή της ταυτότητάς τους, μαζί με μία δική τους φωτογραφία, 

στην ιστοσελίδα: https://register.mwcbarcelona.com/. Είναι απαραίτητο να κατέχεται ένα από τα 

τρία πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του Covid-19, με την τελευταία δόση να 

έχει δοθεί έως και 270 ημέρες πριν από την πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης, πιστοποιητικό 

νόσησης Covid-19 με μέγιστη διάρκεια 180 ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης του 

θετικού τεστ ή αρνητικό τεστ PCR ή αντιγόνου, με μέγιστη διάρκεια 72 ωρών από την ώρα της 

εξέτασης. Για όσους χρειάζονται να εισέλθουν με αρνητικό τεστ, η διοργάνωση συνεργάζεται με 

τη Quirónprevención για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Τα πιστοποιητικά μπορούν να είναι 

στην ισπανική, την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική. Επιπροσθέτως, είναι υποχρεωτική η 

χρήση της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων MWC App, στην οποία θα βρίσκεται και το ψηφιακό 

εισιτήριο, ενώ καθημερινά οι επισκέπτες θα πρέπει να αποδέχονται τη δήλωση υγείας, 

προκειμένου να έχουν πρόσβαση στον χώρο της έκθεσης. Τέλος, είναι υποχρεωτική η χρήση 

μάσκας FFP2, χωρίς βαλβίδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής στους χώρους της έκθεσης.  

Eνδεικτικά, αναφέρουμε ότι η τιμή εισιτηρίου-εισόδου στην έκθεση για έναν ιδιώτη, κυμαίνεται 

από 768,9 έως 4.614,5 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Πέραν του Mobile World Congress, πραγματοποιείται και η 4 Years From Now (4YFN), έκθεση 

αφιερωμένη στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι δύο εν λόγω εκθέσεις αποτελούν σταθμό για τις 

εταιρίες τηλεπικοινωνιών καθώς και άλλων τεχνολογιών, ενώ κατά τη διάρκεια του τετραημέρου 

διεξαγωγής τους, λαμβάνει παραδοσιακά χώρα ένα πλήθος πολύ σημαντικών παρουσιάσεων 

και ανακοινώσεων πρωτοποριακών προϊόντων από τις εταιρίες. Παράλληλα, αποτελούν τις 

σημαντικότερες εκθέσεις επιχειρηματικής δικτύωσης και προβολής, ενώ σε αυτήν συμμετέχουν 

πολλές εθνικές αποστολές, εντός των οποίων και της χώρας μας. Το εθνικό περίπτερο 

απαρτίζεται από 42 ελληνικές επιχειρήσεις και την πρωτοβουλία της διοργάνωσης έχει αναλάβει, 

όπως κάθε φορά, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), με 

τη συνεργασία του Enterprise Greece και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την 

υποστήριξη σημαντικών χορηγών. 
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