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Τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τη συνέχιση διεξαγωγής της διεθνούς έκθεσης 

τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας Mobile World Congress στη Βαρκελώνη έως το 

2030. 

 

Το σημαντικότερο γεγονός, με τη διττή μορφή της συνεδριακής έκθεσης, για την παγκόσμια 

κινητή τηλεφωνία, τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογία, Mobile World Congress (MWC) θα 

συνεχίσει να πραγματοποιείται στην Βαρκελώνη, τουλάχιστον έως το 2030, έχοντας ως 

διοργανώτρια αρχή, την Ένωση των, μεγαλύτερων διεθνώς, Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας 

GSMA (Global System for Mobile Communications Association). 

 

Στην ανωτέρω ανακοίνωση, προέβη το διοικητικό συμβούλιο της GSMA σε συνάντηση του, που 

πραγματοποιήθηκε, μόλις στις 27 Ιουνίου, στην Κουάλα Λουμπούρ Μαλαισίας, όπου έγινε λόγος 

για την επιμήκυνση της ενεργούς σύμβασης με τη Βαρκελώνη και τη διατήρηση της πόλης ως 

έδρα της εκδήλωσης έως το 2030. Ο γενικός διευθυντής της GSMA, κ. Mats Granryd, επισήμανε 

ότι η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς αποτέλεσε θεμελιώδη στοιχείο για την 

συνέχιση του συνεδρίου αυτού στην Βαρκελώνη. 

 

Το Δημαρχείο της Βαρκελώνης, το ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών και η GSMA, αναμένεται 

να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, σχετικά με την ανωτέρω συμφωνία, στις 20 Ιουλίου. 

Ακόμη, η πρώτη αντιπρόεδρος της χώρας και υπουργός Οικονομικών Θεμάτων, κα Νάδια 

Καλβίνιο, ανέφερε ότι αυτό το γεγονός αποτελεί μια εξαιρετική είδηση, με την Βαρκελώνη να 

παγιώνεται ως παγκόσμια πρωτεύουσα καινοτομίας στις τηλεπικοινωνίες, ενώ και τα 

έσοδα για την πόλη, λόγω του συνεδριακού τουρισμού κατά την εβδομάδα διεξαγωγής 

του δρώμενου, είναι πολύ σημαντικά.   

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι την φετινή έκδοση της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 28 

Φεβρουαρίου και 3 Μαρτίου, επισκέφθηκαν πάνω από 60.000 επαγγελματίες επισκέπτες στον 

εκθεσιακό χώρο της Fira Barcelona, Gran Vía, αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με τους 

παρευρισκόμενους της αντίστοιχης εκδήλωσης του Ιουνίου 2021, όταν παρευρέθηκαν μόλις 

20.000 άτομα, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν ακόμη με την πανδημία. Αν και η 

επισκεψιμότητα δεν κατάφερε να φτάσει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα του 2019, όταν ο αριθμός 

των επισκεπτών είχε φτάσει τους 109.000, δεδομένης της συνέχισης της πανδημίας σε ένα 

βαθμό καθώς και των εξελίξεων με την εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας, η φετινή 

συμμετοχή είχε αξιοσημείωτα αποτελέσματα (ίδ. σχετική αποτίμηση). 
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