
ენძელა მაჭავარიანი

 ` 2016 წლიდან „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 
დეპუტატი 

 b 2014-2016 წწ. - ტელეკომპანია GDS-ის მთავარი პროდიუსერი

მზია თოდუა

 ` 2015 წლიდან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე

 b 2006-2015 წწ. - სს “ქართუ” ბანკი” 

ირაკლი თუთარაშვილი

 ` სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 
პირველი მოადგილე  

 b 2008-2014 წწ. - შპს „დაზღვევის კომპანია ქართუ “

მიხეილ დუნდუა

 ` შემოსავლების სამსახურის უფროსი 

 b 2015-2017 წწ. ტელეკომპანია GDS-ში გადაცემა „20/30-ის“კონსულტანტი 

ლევან კალანდაძე

 ` ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე 

 b 2015-2016 წწ. - ტელეკომპანია GDS-ში ეკონომიკური ანალიტიკოსი 

ვასილ მაღლაფერიძე

 ` საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი  

 b 2014-2016 წწ. - ტელეკომპანია GDS-ის გადაცემა 20/30-ის გენერალური პროდიუსერი 

ია ანთაძე

 ` საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სხვადასხვა წამყვან პოზიციას იკავებდა, ამჟამად არის 
პროექტის “საინტერესო ადამიანები” ავტორი 

 b იქამდე, ტელეკომპანია GDS-ზე გადაცემა “59 წამის” პროდიუსერი 

ნოდარ ჭიჭინაძე

 ` საზოგადოებრივი მაუწყებლის ფინანსების და ადმინისტრაციის ბლოკის დირექტორი  

 b 2014-2015 წლებში ტელეკომპანია GDS-ის ფინანსური კონსულტანტი 

ეკა შონია

 ` საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაგეგმვის რედაქტორი

 b იქამდე GDS-ის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი

  

მაკა ცინცაძე

 ` საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემის „აქტუალური თემა“ წამყვანი

 b იქამდე ტელეკომპანია GDS-ზე “20/30”-ის წამყვანი

რამილია ალიევა

 ` საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროექტის “მრავალფეროვანი საქართველო” ხელმძღვანელი

 b იქამდე ტელეკომპანია GDS-ის პროდიუსერი

ირინა დეკანოიძე

 ` საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებ-რედაქტორი

 b იქამდე 2030.news-ის რედაქტორი

იმედა ნიკურაძე

 ` თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის მოადგილე რეაბილიტირებული არეალების 
მართვა-განვითარების მიმართულებით 

 b 2012-2016 წწ. - შპს “ელიტა ბურჯი”

თემურ აბაზოვი

 ` მარნეულის ყოფილი მერი 

 b 2007-2015 წწ. - შპს “ელიტა ბურჯი” 

ალექსანდრე ტოგონიძე

 ` თბილისის მერიის ურბანული სამსახურის უფროსი 

 b 2015-2016 წლებში შპს „ბურჯის“, „ასოციაცია ატუ-სა“ და „ელიტა ბურჯის“ თანამშრომელი

მამუკა მუმლაძე

 ` თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსი 

 b 2015-2016 წწ. - შპს “ბურჯი” და ასოციაცია “ატუ” - ტრანსპორტისა და მექანიზაციის 
სამსახურის უფროსი 

თინათინ ნიბლოშვილი

 ` თბილისის საკრებულოს წევრი “ქართული ოცნებიდან”  

 b 2015 წელს ტელეკომპანია „GDS-ზე“ გადაცემა „2030-ის“ ანალიტიკოსი

ირაკლი ზარქუა

 ` თბილისის საკრებულოს წევრი “ქართული ოცნებიდან”

 b  2014-2015 წლებში ტელეკომპანია „GDS-ზე“ გადაცემა 2030-ის ანალიტიკოს-ექსპერტი 

გურამ მაჭარაშვილი

 ` 2016 წლიდან „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ დეპუტატი, 2014-2016 წწ. 
შიდა ქართლის გუბერნატორის მოადგილე

 b 2001-2014 წწ. სს ბანკი “ქართუ” 

არჩილ ხაბაძე

 ` „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ დეპუტატი, 2012-2016 წწ - აჭარის ა/რ 
მთავრობის თავმჯდომარე 

 b 2006-2012 წწ. - სს „ქართუ“ ბანკი

სულხან მახათაძე

 ` „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ დეპუტატი, 2012-2016 წწ. - ჭიათურის 
მუნიციპალიტეტის გამგებელი

 b 2006-2012 წწ. - შპს “ბურჯი,” ასოციაცია “ატუ”  

გრიგოლ ლილუაშვილი

 ` 2017 წლის დეკემბრიდან სუს-ის უფროსის მოადგილე, იქამდე პარლამენტის წევრი და 
თბილისის მერის მოადგილე 

 b 2008-2016 წწ - შპს „ქართუ მშენებელი“, შპს „ბურჯი“, შპს Old City Development, სს 
ბანკი “ქართუ,“, სს „ქართუ ჯგუფი“

ხათუნა პაიჭაძე

 ` 2015-2017 წწ. - რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი

 b იქამდე, ”ქართუ” ბანკში  მედიამრჩეველი

ირაკლი ქარსელაძე

 ` რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილე - 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე  

 b 2014-2018 წწ. - თანაინვესტირების ფონდთან დაკავშირებულ კომპანიებში (GCF 
პარტნიორები და შვილობილი კომპანიები) წამყვან პოზიციებს იკავებდა. 

შალვა თადუმაძე

 ` მთავარი პროკურორი, 2012 – 2018 წწ. - მთავრობის ადმინისტრაციაში სხვადასხვა პოსტს 
იკავებდა

 b 2012 წლამდე შალვა თადუმაძე ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი იყო   

ბენიამენ ფალავანდიშვილი

 ` 2017 წლიდან საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

 b 2005 – 2014 წწ -  შპს „ელიტა–ბურჯის“ არქიტექტორი 

ივანიშვილის კომპანიები
თანამდებობის პირების სამჭედლო 2.0 

საკანონმდებლო ხელისუფლება

აღმასრულებელი ხელისუფლება

დავით მათიკაშვილი

 ` 2016 წლიდან „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 
დეპუტატი, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე

 b 2000-2016 წწ. - სს „ქართუ ჯგუფი” და სს „ქართუ ბანკი”

ირაკლი ბერაია

 ` 2016 წლიდან „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ 
დეპუტატი  

 b 2004-2016 წწ. - სს “ქართუ” ბანკი” 

სასამართლო ხელისუფლება

საზოგადოებრივი მაუწყებელი

ადგილობრივი თვითმმართველობა

2015 წლის შემდეგ დაკავებული ახალი თანამდებობები

საკანონმდებლო ხელისუფლება

აღმასრულებელი ხელისუფლება

ადგილობრივი თვითმმართველობა
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