Γεώργιος Μ. ΤΕΡΙΑΚΙΔΗΣ
Διευθυντής Περιφερειακής Ανάπτυξης
DNV GL (Νηογνώμονας)
Ο Γεώργιος Τεριακίδης είναι ναυπηγός και κατέχει τη θέση του περιφερειακού
διευθυντή ανάπτυξης (Regional Business Development Manager) στο νηογνώμονα
DNV GL.
Σπούδασε στο πανεπιστήμιο του Newcastle Upon Tyne στην Αγγλία ναυπηγική
(B.Eng.) και συνέχισε τις σπουδές του με μάστερ (M.Sc.) σε Ship Production
Technology στο πανεπιστήμιο του Strathclyde, στη Γλασκώβη. Με την ολοκλήρωση
των σπουδών του ξεκίνησε την σταδιοδρομία του ως επιθεωρητής πλοίων στο
Ντουμπάι (Η.Α.Ε.) για τον νηογνώμονα DNV. Μέχρι το 2008 ειδικεύτηκε στις
επιθεωρήσεις διαφόρων πλοίων. Κατέλαβε τη θέση διευθυντή για όλες τις
επιθεωρήσεις τύπου CAP, για τις περιοχές του Περσικού Κόλπου και Ινδίας. Επίσης
ήταν και αναπληρωτής διευθυντής του Maritime Service Centre, του DNV Ντουμπάι.
Τον Αύγουστο του 2008 ήρθε στην Ελλάδα και άρχισε να ασχολείται με επαφές με
πελάτες, παράδοση σεμιναρίων και παρουσιάσεων και γενικότερα την προώθηση
του DNV στην ευρύτερη περιοχή όσο αναφορά τη ναυτιλία και το Oil & Gas. Από την
συγχώνευση των δύο νηογνωμόνων DNV και GL (2013) και μέχρι σήμερα, κατέχει
την θέση του Regional Business Development Manager για την περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου, Μαύρης και Κασπίας Θάλασσας για τον DNV GL.
Είναι παντρεμένος και έχει μία κόρη. Εξακολουθεί να αγαπά και να ασχολείται με την
μουσική, τις ταινίες και την φωτογραφία.

George M. TERIAKIDIS
Regional Business Development Manager
DNV GL (Classification Society)

George Teriakidis is a naval architect and currently holds the position of Regional
Business Development Manager in DNV GL Greece.
He studied in the university of Newcastle Upon Tyne in UK, naval architecture
(B.Eng.) and continued his studies with a master degree (M.Sc.) on Ship Production
Technology in the university of Strathclyde, in Glasgow.
Upon completing his studies he started working for the classification society DNV as
a trainee surveyor in Dubai, U.A.E.. Till 2008 he became a senior surveyor and got
specialised in the surveys of various ship types. He also became responsible for the
CAP service in Middle East and India as well as a deputy manager for the DNV
Maritime Service Centre of Dubai. During August 2008 he moved to Greece and
started dealing with business development and customer service management for
shipping as well as oil & gas. Since the merger of DNV and GL (2013) he has been
working as the Regional Business Development Manager, responsible for the region
of east Mediterranean, black and Caspian Sea. He has delivered various
presentations and participated in various conferences.

He is married and has one daughter. Beyond his family, he loves music, movies and
photography.

