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BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023 | To Διεθνές Συνέδριο Άμυνας
και Ασφάλειας της Κύπρου

Η CD Multimedia Services, σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Εταιρειών Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΣΕΕΚ) και τις Κυπριακές Εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας, παρουσιάζουν το
Διεθνές Συνέδριο Άμυνας και Ασφάλειας “BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023”.

Το συνέδριο το οποίο θα διεξαχθεί στη Λεμεσό μεταξύ 23-24 Ιανουαρίου 2023,
αποτελεί το πρώτο συνέδριο Άμυνας και Ασφάλειας που συνδιοργανώνεται με
το ΚΣΕΕΚ και τις Κυπριακές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς
Άμυνας και Ασφάλειας και είναι υπό την αιγίδα του του Κυπριακού Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) ενώ λαμβάνει μεταξύ άλλων και την
στήριξη του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθεί η αναδυόμενη Αμυντική Βιομηχανία
της Κυπριακής Δημοκρατίας και να παρουσιαστούν οι νέες τάσεις και
τεχνολογίες αλλά και τα διδάγματα από τις πρόσφατες εξελίξεις στο ασταθές
γεωπολιτικό περιβάλλον της εποχής. Περαιτέρω μέσα από το συνέδριο θα
αναδειχθούν οι συνέργειες μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας και ο ρόλος τον οποίο επιτελούν.

Οι θεματικές του συνεδρίου θα περιλαμβάνουν επίσης συζητήσεις με άτομα
εγνωσμένου κύρους τόσο από την Κύπρο όσο και το εξωτερικό
συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), της
Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (DG DEFIS), μεγάλων εταιρειών της Ευρωπαϊκής Αμυντικής
Βιομηχανίας αλλά και εταιρειών από την Κύπρο.



Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν μεταξύ άλλων για
τις τελευταίες τεχνολογίες που αφορούν τις πολυχωρικές και δικτυο-κεντρικές
επιχειρήσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική εκμάθηση, μη
επανδρωμένα εναέρια (UAVs) και επίγεια (UGVs) συστήματα, θέματα
κυβερνοασφάλειας, C4ISR, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, συστήματα
παράκτιας άμυνας και αντι-drone, προηγμένα σύνθετα υλικά για αμυντικές
εφαρμογές και πολλά άλλα ενδιαφέροντα σε μια μοναδική εκδήλωση στο
σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.

Μια ειδική ενότητα του συνεδρίου θα αφιερωθεί στις δυνατότητες ανάπτυξης
μιας ισχυρής βιομηχανικής βάσης Άμυνας, Ασφάλειας και Διαστήματος στην
Κύπρο, αξιοποιώντας τις βιομηχανικές πτυχές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής
Συνεργασίας και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ.

Το συνέδριο απευθύνεται σε αρμόδιους για λήψη αποφάσεων τόσο από τον
δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα, επιχειρήσεις από την Κύπρο και το
εξωτερικό με εμπλοκή την αμυντική βιομηχανία και τις τεχνολογίες διττής
χρήσης, τα μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς
και λοιπών ειδικών που εμπλέκονται στο ευρύτερο οικοσύστημα Άμυνας και
Ασφάλειας. Στο συνέδριο θα υπάρχει και ειδικός εκθεσιακός χώρος για
προβολή διαφόρων εκθεμάτων σχετικά με την Άμυνα και Ασφάλεια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα: https://battlefieldredefined.com/

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους των διοργανωτών

Παρασκευή Πολυδώρου,

Διευθύντρια της C.D Multimedia Services Ltd
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January 16, 2023

PRESS RELEASE

BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023 | The Cyprus International
Defence and Security Conference

CD Multimedia Services, in collaboration with the Cyprus Association of
Research and Innovation Enterprises (CARIE) and the Cypriot Defence Industry
Cluster, present the Cyprus International Defence and Security Conference
"BATTLEFIELD ReDEFiNED 2023".

The conference is being hosted for the first time in Limassol on 23 & 24 January
2023, under the auspices of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry
(CCCI) while it is also supported among others by the Ministry of Defence and
the Ministry of Foreign Affairs.

The purpose of the conference is to highlight the emerging Defence Industry of
the Republic of Cyprus and to present the new trends and technologies as well
as the lessons learned from the recent conflicts in the troubled geopolitical
environment of our times. The synergies between the Armed and Security Forces
as well as the role they play will also be foregrounded.

The topics of the conference will also include discussions with eminent
personalities both from Cyprus and abroad including the European Defense
Agency (EDA), the Directorate for Defence Industry and Space of the European
Commission (DG DEFIS) and major companies of the European Defence
Industry as well as companies from Cyprus.

The participants will have the opportunity to learn, among others, about the latest
technologies related to multi-domain and network-centric operations, AI and
machine learning, various unmanned systems (UAVs and UGVs), cyber security,
C4ISR, electronic warfare systems, coastal systems and anti-drones, advanced
composite materials for defence applications as well as many other interesting
topics in a unique event at the crossroads of Europe, Asia and Africa.



A special section will also be devoted to the possibilities of developing a strong
Defence, Security and Space industrial base in Cyprus by taking advantage of
the industrial aspects of the European Defence Cooperation and the EU funding
tools.

Decision makers, lawmakers, industry leaders from Cyprus and abroad,
servicemen and other specialists involved in the broader Defence and Security
ecosystem are welcome to participate in and experience a dynamic event. An
indoor and outdoor display area will also be available to sponsors.

For more information visit the website: https://battlefieldredefined.com/

On behalf of the organizers,

Paraskevi Polydorou

Director C.D Multimedia Services Ltd
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