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  ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                      Μαδρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2018 

  Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                            
              

Οφέλη για την αγορά εργασίας και την οικονομία της αυτόνομης κοινότητας 

της Καταλονίας από τη διοργάνωση Μοbile World Congress (Bαρκελώνη, 

26.2 – 1.3.2018) 

 

Το Διεθνές Συνέδριο Κινητής Τηλεφωνίας (MWC) θα συμβάλει για ακόμη μία χρονιά 

στην αγορά εργασίας με τη δημιουργία 13.000 άμεσων θέσεων εργασίας και άλλων 

χιλίων έμμεσων θέσεων στην Βαρκελώνη. Η δέκατη τρίτη «έκδοση» του συνεδρίου 

παρουσιάζει πρωτόγνωρα δεδομένα συγκριτικά με παρόμοιες εκδηλώσεις, δεδομένου 

του αριθμού των συμμετεχόντων όσο και των απασχολούμενων στην εν λόγω 

διοργάνωση. 

Ως εκ τούτου, ο εκθεσιακός χώρος της Gran Vía de l’Hospitalet de Llobregat στην 

Βαρκελώνη διαθέτει 24.000 τετραγωνικά μέτρα που διαμοιράζονται σε 8 εκθεσιακά 

περίπτερα. Αναφορικά με τους συμμετέχοντες, ο αριθμός ανέρχεται στους 108.000 από 

200 κράτη ενώ θα εγκαταστήσουν περίπτερα 2.300 επιχειρήσεις- 197 εκ των οποίων 

Ισπανικές- οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας και του 

διαδικτύου, όπως οι Ericsson, Huawei, Google, Nokia, LG, Samsung και Sony Mobile.  

Παράλληλα, θα απασχοληθούν 2.900 άτομα σε 70 σημεία εστίασης του εκθεσιακού 

χώρου.  

Ανάμεσα στους 13.000 εργαζόμενους προσωρινής απασχόλησης βρίσκονται τεχνικοί 

οπτικοακουστικών μέσων, αρχιτέκτονες, δημοσιογράφοι, μηχανικοί, μηχανικοί 

υπολογιστών, προσωπικό ιδιωτικής φύλαξης και υπεύθυνοι για την εστίαση και τον 

καθαρισμό του χώρου. Στην πρόσληψη του προσωπικού λήφθηκε υπ’ ‘όψιν η γνώση της 

αγγλικής καθώς και άλλων ξένων γλωσσών, φαινόμενο όχι ιδιαίτερα συχνό στις διεθνείς 

εκθέσεις που λαμβάνουν χώρα στην Ισπανία.  

Τα οικονομικά οφέλη της διοργάνωσης στην Καταλανική πρωτεύουσα εκτιμώνται ότι θα 

ανέλθουν στα περί τα 471 εκατ. ευρώ ενώ τα διαμερίσματα που κλείνονται μέσω 

ηλεκτρονικών πλατφόρμων, τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα παρουσιάζουν 

μεγάλη πληρότητα τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε περιοχές έξω από αυτήν. Αυτά τα 

καταλύματα, όπως και πολλά εστιατόρια, έχουν αναβαθμίσει τα πρότυπά τους για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των επαγγελματιών, οι οποίοι διαμένουν κατά κύριο 

λόγο σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων. Οι τιμές είναι ιδιαίτερα υψηλές και 

φθάνουν ακόμη και τα 150-200 ευρώ την ημέρα για ένα απλό δωμάτιο σε ξενώνα ή 

ξενοδοχείο 2 αστέρων εκτός πόλεως.   
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Σύμφωνα με την οργανωτική επιτροπή της έκθεσης, εκτιμάται πως η απασχόληση σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί κατά 90% αυτή την περίοδο, κυρίως σε θέσεις 

εξυπηρέτησης πελατών. Με το σύνθημα “Creating a better future” («Δημιουργώντας ένα 

καλύτερο μέλλον»), η κατασκευή των εγκαταστάσεων του Συνεδρίου διήρκησε δώδεκα 

ημέρες ενώ θα χρειαστούν έξι ημέρες για την αποξήλωσή τους μετά τη λήξη του. 

 

 


