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O καθηγητής κύριος Τερζίδης είναι διευθυντής του 

τμήματος Επιχειρηματικότητας, Διαχείρησης 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας (EnTechnon) στο 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Καρλσρούης (ΚΙΤ).  Από το 

1998 έως το 2011 (μετά την απόκτηση του 

διδακτορικού τίτλου σπουδών στον τομέα της 

Φυσικής) εργάστηκε στην εταιρεία SAP, στην αρχή ως 

προγραμματιστής εφαρμογών και στη συνέχεια ως 

απ‘ευθείας συνεργάτης του διευθύνοντος συμβούλου 

της SAP Henning Kagermann καθώς και ως διευθυντής 

τού ερευνητικού κέντρου της SAP στην Καρλσρούη. 

Τον Οκτώβριο του 2011 ανέλαβε καθηγητής στο 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Καρλσρούης. 

Σκοπός του τμήματος Επιχειρηματικότητας, 

Διαχείρησης Τεχνολογίας και Καινοτομίας (EnTechnon) 

είναι η απόκτηση τεχνογνωσίας (από κοινού με τους 

εταίρους στο ΚΙΤ) προκειμένου οι νέες τεχνολογικές 

και επιχειρηματικές δυνατότητες να μετατραπούν σε 

κοινοτόμες πρακτικές μέσω της επιχειρηματικότητας. 

Αυτή η τεχνογνωσία οφείλει σε πρώτο στάδιο να 

τεκμηριωθεί επιστημονικά και στη συνέχεια να 

εφαρμοστεί στην επιχειρηματική πρακτική. 

.  

  

Prof. Dr. Orestis Terzidis leitet das Institut für Entrepre-

neurship, Technology Management und Innovation 

(EnTechnon) an dem Karlsruher Institut für Technology 

(KIT). Nach seiner Promotion im Fach Physik war Prof. 

Terzidis vom 1998-2011 bei SAP tätig, anfangs als An-

wendungsprogrammentwickler und später als Assistent 

von CEO Henning Kagermann und Direktor für das SAP 

Research Center in Karlsruhe. Im Oktober 2011 folgte er 

den Ruf als Professor an das Institut für Technology in 

Karlsruhe.  

Das Team des Instituts für Entrepreneurship, Technolo-

gie-Management und Innovation (EnTechnon) will mit 

den Akteuren im Karlsruher Institut für Technologie 

(KIT) das Wissen und die Kompetenzen erarbeiten, wie 

neue technologische und geschäftliche Möglichkeiten 

durch unternehmerisches Handeln in Innovationen um-

gesetzt werden können. Dieses Wissen soll wissen-

schaftlich fundiert sein und für die unternehmerische 

Praxis aufbereitet werden.  

 

www.entechnon.kit.edu  
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VEREIN GRIECHISCHER 
AKADEMIKER 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Telefon: 069 6701784 
Fax: 069 53098938 
E-Mail: info@vga-frankfurt.de 

Zur Planung der Veranstaltung dürfen wir 

Sie um eine verbindliche schriftliche Anmel-

dung zur Veranstaltung, am einfachsten per 

fax, bitten. 

           Ja, ich nehme teil. 

          Leider kann ich nicht kommen. 
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