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Καζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηωλ Οκνζπνλδηαθώλ
Γπλάκεωλ (Bundeswehr Universität), Μόνασο

Δλόπιωλ

Από ηνλ Οθη. 2009 Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο ηνπ νξγαληζκνύ ENISA ηεο ΔΔ, Ηξάθιεην,
Κξήηε, Διιάδα
2003 - 2009

Πξόεδξνο ηεο Οκνζπνλδηαθήο Τπεξεζίαο γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ
(Βόλλε), Γεξκαλία

1995 - 2003

Γηεπζπληήο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ
Versorgungskammer1, Μόλαρν, Γεξκαλία

1985 - 1995

Αξκόδηνο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ζηελ DASA / MBB2, Μόλαρν, Γεξκαλία

(CIO)

ζην

Bayerische

1992

Γηεπζπληήο πξνγξάκκαηνο ηερλνινγίαο ηωλ πιεξνθνξηώλ

1990

Δπηθεθαιήο ζπζηεκάηωλ ηερληθώλ δεδνκέλωλ (CAD/CAM)

1988

Βνεζόο ηνπ πξνϊζηακέλνπ ηκήκαηνο πνιεκηθώλ αεξνζθαθώλ

1986

Δπηθεθαιήο γεξκαλν-θηλεδηθνύ έξγνπ

1985

Αλαιπηήο ζπζηεκάηωλ αλάπηπμεο
Analyst Software Development)

ινγηζκηθνύ

(Systems

1983 - 1985

Πξνϊζηάκελνο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ηνπ θέληξνπ δεδνκέλωλ ηνπ
Bergische Universität (Βνύπεξηαι), Γεξκαλία

1981 - 1983

Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ρνπξ (Μπόρνπκ),
Γεξκαλία

1

Δημόζιορ αζθαλιζηικόρ οπγανιζμόρ πος είναι απμόδιορ για ηιρ ζςνηάξειρ
Η Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB) ζςγσωνεύηηκε με ηην Deutsche Aerospace AG (DASA) ηο
1989 και η DASA ζςγσωνεύηηκε με ηην European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) ηο 2000.
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Δλ ελεξγεία κέινο:
 ηνπ δηνηθεηηθό ζπκβνπιίνπ ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Fraunhofer γηα ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάηωλ
[(Fraunhofer
Institute
for
Secure
Information
Technology
(SIT)]
(www.sit.fraunhofer.de)
 ηεο πξωηνβνπιίαο γηα ηελ αζθάιεηα ζην Γηαδίθηπν (Deutschland-Sicher-im-Netz Initiative)
(www.sicher-im-netz.de)
 ηεο έλωζεο γηα ηελ έξεπλα
(www.muenchner-kreis.de)

ζηνλ

ηνκέα

ηωλ

πιεξνθνξηώλ

(Münchner

Kreis

e.V.)

 ηεο παγθόζκηαο νκνζπνλδίαο επηζηεκόλωλ, κόληκν ζπκβνύιην γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο
αζθάιεηαο
ηωλ
πιεξνθνξηώλ
(www.federationofscientists.org)

Γηδαζθαιία:
2008 - 2009

Λέθηνξαο, Σκήκα αζθάιεηαο ΣΠ, Παλεπηζηήκην Ludwig-Maximilians,
Μόλαρν

2007 - 2009

Λέθηνξαο, Σκήκα αζθάιεηαο
Δλόπιωλ Γπλάκεωλ, Μόλαρν

1982 - 1983

Λέθηνξαο,
Σκήκα
επεμεξγαζίαο
εθαξκνζκέλωλ επηζηεκώλ, Νηόξηκνπλη

ΣΠ,

Παλεπηζηήκην
δεδνκέλωλ,

Οκνζπνλδηαθώλ
Παλεπηζηήκην

2

Αθεγεκαηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα
Γξ Udo Helmbrecht
Δθηειεζηηθόο Γηεπζπληήο, ENISA
Γελλεκέλνο ζην Κάζηξνπ-Ράνπμει ην 1955, ν Udo Helmbrecht νινθιήξσζε ηε θνίηεζή ηνπ ζηε
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ην 1974. ηε ζπλέρεηα, ππεξέηεζε γηα δύν ρξόληα ζηηο γεξκαληθέο νκνζπνλδηαθέο
έλνπιεο δπλάκεηο. Από ην 1976 έσο ην 1981, ν Udo Helmbrecht ζπνύδαζε θπζηθή, καζεκαηηθά θαη
πιεξνθνξηθή ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ρνύξ ζην Μπόρνπκ ηεο Γεξκαλίαο. Σν 1984 θαη θαηόπηλ απόθηεζεο ηνπ
πηπρίνπ ηνπ ζηελ Φπζηθή, ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ γηα ηελ απόθηεζε δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζηε
ζεσξεηηθή θπζηθή.
Από ην 1981 έσο ην 1983, ν Udo Helmbrecht εξγάζηεθε σο επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Ιλζηηηνύην
ζεσξεηηθήο θπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Ρνπξ. Γηα ηα δύν επόκελα ρξόληα δηεηέιεζε πξντζηάκελνο ηνπ
ηκήκαηνο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ηνπ Bergische Universität ζην Βνύπεξηαι.
Σν 1985, ν Udo Helmbrecht κεηαθηλήζεθε ζηελ ηόηε Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH (MBB) ζην Μόλαρν
θαη ζεκεξηλή EADS θαη μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ σο αλαιπηήο ζπζηεκάησλ εξγαδόκελνο ζε έλα
γεξκαλν-θηλεδηθό ζρέδην. Έλαλ ρξόλν αξγόηεξα πξνήρζε ζε επηθεθαιήο ηνπ ζρεδίνπ. Καηά ην ελ ιόγσ
δηάζηεκα νινθιήξσζε επηηπρώο έλα δηεηέο πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζηελ εθηειεζηηθή δηαρείξηζε πςεινύ
δπλακηθνύ. Από ην 1988 έσο ην 1989, ήηαλ πξνζσπηθόο βνεζόο ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο πνιεκηθώλ
αεξνζθαθώλ.
Σν 1990, ν Udo Helmbrecht δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο ζπζηεκάησλ ηερληθώλ
δεδνκέλσλ. Σν δηάζηεκα 1992 έσο 1995 δηεηέιεζε δηεπζπληήο πξνγξάκκαηνο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηώλ
θαη ήηαλ ππεύζπλνο γηα ην πξόγξακκα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζρεδίνπ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ ζηελ νκάδα
πξντόληνο ζηξαηησηηθώλ αεξνζθαθώλ.
Σν 1995, ν Udo Helmbrecht δηνξίζηεθε επηθεθαιήο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηώλ (CIO) ηνπ θξαηηθνύ
αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ γηα ηηο ζπληάμεηο Bayerische Versorgungskammer. Ωο δηεπζπληήο θαη
πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ, ήηαλ αξκόδηνο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, ηελ
ηερλνινγία θαη αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ, ηελ αλάπηπμε εθαξκνγώλ θαζώο θαη ην θέληξν δεδνκέλσλ θαη ηελ
ππνδνκή δηθηύσλ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην απηό θαηάθεξε λα ζεζπίζεη αξθεηέο λέεο επηρεηξεζηαθέο κεζόδνπο
ιεηηνπξγίαο.
Από ηνλ Μάξηην ηνπ 2003, ν Udo Helmbrecht δηεηέιεζε πξόεδξνο ηεο νκνζπνλδηαθήο ππεξεζίαο γηα ηελ
αζθάιεηα πιεξνθνξηώλ (BSI) ζηε Βόλλε. Καηά ηε ζεηεία ηνπ θαηάθεξε λα αλαπηύμεη κε επηηπρία ηελ θεληξηθή
ππεξεζία αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, εγήζεθε ηεο
ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο BSI θαη ηνπ θιάδνπ αζθάιεηαο ηεο ΣΠ, ελώ επίζεο επαηζζεηνπνίεζε ηελ θνηλή γλώκε
ζρεηηθά κε ζέκαηα αζθάιεηαο πιεξνθνξηώλ.
Σν Απξίιην ηνπ 2009, ν Udo Helmbrecht δηνξίζηεθε εθηειεζηηθόο δηεπζπληήο ηνπ ENISA από ην δηνηθεηηθό
ζπκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ θαη θαηόπηλ παξνπζίαζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ Δπηηξνπή Βηνκεραλίαο,
Έξεπλαο θαη Δλέξγεηαο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηνπ ζηηο 16 Οθησβξίνπ 2009.
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2010, ηηκήζεθε κε ηνλ ηίηιν ηνπ «επίηηκνπ θαζεγεηή» από ην παλεπηζηήκην ησλ
νκνζπνλδηαθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ (Bundeswehr Universität) ηνπ Μνλάρνπ.
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