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ΘΕΜΑ: Ελληνική συμμετοχή στη μεγάλη Διεθνή Έκθεση - Συνέδριο MWC 2023 

 Βαρκελώνη, 27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2023 

Στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου - 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της 

Βαρκελώνης (FIRA Gran Vía), η εξαιρετικά σημαντική για τον παγκόσμιο κλάδο τηλεπικοινωνιών, 

κινητής τηλεφωνίας και τεχνολογικής καινοτομίας Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο “Mobile World 

Congress” (MWC). Ταυτόχρονα έλαβε χώρα η ειδικότερη έκθεση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με τίτλο 

“4 Years From Now” (4YFN), σε χωριστή αίθουσα σε όροφο του Εκθεσιακού Κέντρου Βαρκελώνης. 

Διοργανώτρια της MWC είναι η Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας GSMA, που συνιστά παγκόσμιο 

βιομηχανικό Οργανισμό οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των φορέων εκμετάλλευσης δικτύων 

κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως. Στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά πάνω από 2.000 εκθέτες από 

περίπου 150 χώρες, κατανεμημένοι σε 7 μεγάλες αίθουσες (Halls) του Εκθεσιακού Κέντρου, ενώ στην 

8η αίθουσα έλαβε χώρα η παράλληλη έκθεση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις (4YFN). Στους χώρους της 

FIRA Gran Vía υπήρχαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για πραγματοποίηση επιχειρηματικών 

συναντήσεων, συνεδρίων και ομιλιών. Οι αρχικές εκτιμήσεις των διοργανωτών ανέφεραν φετινό αριθμό 

επαγγελματιών επισκεπτών στους περίπου 80.000, αριθμός που ενδεχομένως ξεπεράστηκε τελικά. 

Σημειωτέον ότι αν και ο αριθμός των επισκεπτών υπήρξε μάλλον χαμηλότερος από τις τελευταίες 

εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν προ της πανδημίας (110-120.000), παρατηρήθηκε και πάλι η 

πολυκοσμία που διέπει παραδοσιακά τους χώρους της MWC. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη 

και σημαντικά πρόσωπα της τεχνολογίας -μεταξύ των οποίων και ορισμένοι Έλληνες- παρευρέθηκαν 

στη Βαρκελώνη προκειμένου να συμμετέχουν στα προγραμματισμένα συνέδρια και τις ομιλίες που 

πλαισίωσαν την έκθεση, με παρουσιάσεις της τρέχουσας κατάστασης της αγοράς, καθώς και 

προβλέψεις για τη μελλοντική της πορεία και τις τάσεις της. Στα πλαίσιο του προγράμματος ομιλιών, 

διοργανώθηκε και ειδική δραστηριότητα υπό την ονομασία Ministerial Programme 2023, στην οποία 

ομιλητές ήταν Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς του κλάδου, καθώς και στελέχη εταιριών του κλάδου 

της τεχνολογίας.  

Επισημαίνεται ότι η MWC αποτελεί ορόσημο διεθνώς για την επιχειρηματική συνεργασία και δικτύωση 

των τεχνολογικών εταιριών και των νεοφυών επιχειρήσεων και παγκόσμιο πόλο έλξης ειδικών των 

διαφόρων τεχνολογικών κλάδων. Σημαντικός αριθμός χωρών συμμετέχει με εθνική αποστολή / 

περίπτερο, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. Μεταξύ άλλων, εθνικά-περιφερειακά  περίπτερα που 

ξεχώρισαν φέτος ήταν της Ισπανίας, της Αυτόνομης Κοινότητας της Καταλονίας, της Γαλλίας, της 

Γερμανίας και της Ιταλίας, του Ην. Βασιλείου, της Κίνας, της Ινδίας, της Τουρκίας, του Ισραήλ, της 

Νοτίου Κορέας. Επίσης, συμμετείχε πληθώρα κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας, οι οποίες είχαν 

ισχυρότατη παρουσία, όπως και άλλοι μεγάλοι διεθνείς Όμιλοι με τα μεγαλοπρεπή περίπτερά τους στην 

έκθεση.  

Η Ελλάδα συμμετείχε για 10η συνεχή χρονιά στην MWC, με εθνικά περίπτερα στις αίθουσες 7 και 8 (η 

δεύτερη στέγασε την έκθεση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις). Η εθνική συμμετοχή διοργανώθηκε από την 

Enterprise Greece σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος 

(ΣΕΚΕΕ) και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φέτος, η Ελλάδα 
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εκπροσωπήθηκε στην έκθεση με το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα εθνικό περίπτερο, εμβαδού 154 τ.μ., 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες τις αυξημένης συμμετοχής από 44 ελληνικές καινοτόμες 

τεχνολογικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών, οι εταιρείες Acromove, Akronic, Argo Semiconductors, Atlantis 

Consulting, Calpak, Dotsoft, Excelon Financial Services, Eyeonix, Finloup, Inaccel, Inteligg, iQNovus, 

M-Sensis, M-Stat, Megaventory, Mind the Hair, Mobics, MOBITO, Modulus, Novelcore, Optechain, 

Prisma Electronics, Probotek, Regate, Run4More, Safesize, Seavalley, Sigfox Hellas, Tetragon, 

Traqbeat, Vertoyo, Yodiwo, 7Seas Innovation. Επισημαίνεται ότι ορισμένες εκ των ελληνικών εταιρειών 

δεν μπόρεσαν να μετάσχουν τελικά εξαιτίας προβλήματος στην πτήση που θα τους μετέφερε στη 

Βαρκελώνη. Με ανεξάρτητο μεγάλο περίπτερο, πλησίον του εθνικού περιπτέρου στην MWC, 

συμμετείχε όπως κάθε χρόνο ο μεγάλος ελληνικός τηλεπικοινωνιακός Όμιλος Intracom Telecom.  

 

Υπογραμμίζεται ότι η συνεργασία του Enterprise Greece με το ευρωπαϊκό δίκτυο PRAXI Network, την 

Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), καθώς και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών 

Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETIA), δείχνουν το έντονο ενδιαφέρον για την παρουσία του ελληνικού 

οικοσυστήματος τεχνολογικής καινοτομίας στη διεθνή αυτή διοργάνωση. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Enterprise Greece, η φετινή εθνική συμμετοχή στην MWC υποστηρίχθηκε από φορείς -οι οποίοι 

συμμετείχαν ενεργά με παρουσία στο εθνικό περίπτερο- μεταξύ των οποίων το EGG-EUROBANK, το 

Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», το 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), η Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων Αθήνας 

(ΘΕΑ), η HELEXPO με stand προβολής της κλαδικής έκθεσης τεχνολογικής καινοτομίας BEYOND στην 

Θεσσαλονίκη, το NBG Seeds της Εθνικής Τράπεζας, το Pleiades IoT Innovation Cluster, το Κέντρο 

Καινοτομίας iQnovus της Unisystems, καθώς και το επενδυτικό ταμείο Phaistos 5G Ventures. 

 

Σε επίπεδο προσώπων, την φετινή έκθεση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων ο Γενικός 

Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Δρ. Αθανάσιος Στάβερης-Πολυκαλάς, η Πρόεδρος 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, η 

Εντεταλμένη Σύμβουλος του Enterprise Greece κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της Elevate Greece κ. Μιχάλης Δρίτσας, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κ.κ. 

Γιώργος Μαρκατάτος και Μάνος Μακρομάλλης αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της ΔΕΘ-ΗΕLEXPO, κ. 

Αναστάσιος Τζήκας, o Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Kαθ. 

Κωνσταντίνος Μασέλος, το μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών 

(Α.Δ.Α.Ε.) Καθ. Δημήτριος Βέργαδος o Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας 

κ. Στεφανόπουλος, η Διευθύντρια του τμήματος Διεθνών Σχέσεων του ΕΒΕΑ και της Θερμοκοιτίδας 

Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου κα Ελένη Φώτη, ο εκπρόσωπος του ΕΔΥΤΕ 

κ. Γιάννης Κωτσής- Γιανναράκης και άλλοι. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, όπως κάθε χρόνο, διένειμε πληροφόρηση σχετική με την ελληνική 

παρουσία και συμμετοχή στην MWC σε σειρά κρατικών και επιχειρηματικών ισπανικών φορέων και 

επιχειρήσεων, καθώς και σε περίπτερα ορισμένων ξένων χωρών που μετείχαν στην  έκθεση.  

Υπογράφων παρέστη στην έκθεση τις τρεις πρώτες ημέρες διεξαγωγής της (27/2-1/3), 

πραγματοποιώντας επαφές με το σύνολο των Ελλήνων εκθετών και των εκπροσώπων των 

παριστάμενων φορέων, καθώς και συναντήσεων ενημέρωσης αλλά και ανάλυσης τρόπων 

υποστήριξης των ελληνικών τεχνολογικών εξωστρεφών επιχειρήσεων, τόσο στο κεντρικό περίπτερο 
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όσο και στην 4YFN. Η συνέχιση της επιτυχημένης παρουσίας της χώρας μας με περίπτερο εθνικού 

χαρακτήρα στην MWC εκτιμάται επιβεβλημένη, ενώ η συντονισμένη στήριξη των καινοτόμων φορέων 

και εταιρειών του κλάδου τηλεπικοινωνιών στην ελληνική συμμετοχή επιβεβαιώνεται και από τη φετινή, 

απόλυτα επιτυχή, εθνική μας συμμετοχή στην έκθεση.  

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                      Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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