გიორგი ბიჭაშვილი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“-ის დირექტორი
დაბადების თარიღი და ადგილი: 30 აგვისტო, 1982 წ. ქ. თბილისი
განათლება:
2000 – 2005 წწ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. სპეციალობა სამართალმცოდნეობა. სამაგისტრო პროგრამა;
2008 წ. - Oxford College (დიდი ბრიტანეთი). სპეციალობა - ბიზნესი და მენეჯმენტი
2012 წ. - ინტელექტცენტრი; მენეჯმენტი და ბიზნეს ადმინისტრირება

პროფესიული გამოცდილება:
2013 წლის იანვრიდან - საქართველოს შსს სსიპ 112-ის დირექტორი
2012 წ. - საქართველოს შსს ადამიანის უფლებათა დაცვის და მონიტორინგის მთავარი სამმართველოს უფროსი
2011 – 2012 წწ. - ტურისტული სააგენტო; მთავარი მენეჯერი
2008 – 2011 წწ. - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრი; იურიდიული სამსახურის
მთავარი სპეციალისტი;
2007 – 2008 წწ. - სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია შპს „ARBI“; დირექტორი
2006 – 2007 წწ. - სამშენებლო-დეველოპერული კომპანია შპს „DAGI“; იურისტი
2005 – 2006 წწ. - თბილისის საქალაქო სასამართლო; მთავარი სპეციალისტი
2004 – 2005 წწ. - უზენაესი სასამართლო; სტაჟიორი
2004 წ. - ქალაქის პროკურატურა; სტაჟიორი
2003 წ. - ისანი-სამგორის საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორი
2003 წ. - საადვოკატო ბიუროს სტაჟიორი

ენების ცოდნა: ქართული, ინგლისური, რუსული
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი

თეა გზირიშვილი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“-ის დირექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი და ადგილი: 10 ნოემბერი, 1982წ. ქ. თელავი
განათლება:
2006-2007 წწ. – ლუდვიგ მაქსიმილიანის სახელობის მიუნხენის (გერმანია) სახელმწიფო უნივერსიტეტი
(LMU). სპეციალობა - შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (Comparative Literature). სამაგისტრო პროგრამა
2005-2006 წწ. – ფასაუს (გერმანია) უნივერსიტეტი. ძირითადი სპეციალობა - ინგლისური ენა და ლიტერატურა.
დამატებითი სპეციალობა - სოციოლოგია
2000-2005 წწ. – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სპეციალობა - ინგლისური ენა და ლიტერატურა

პროფესიული გამოცდილება:
2013 წლის აპრილიდან – საქართველოს შსს სსიპ 112-ის დირექტორის მოადგილე
2011-2013 წწ. – ესპანეთი, ქ. ბარსელონა, იაპონური საერთაშორისო კომპანია შპს Umo Europe, გაყიდვების
მენეჯერი. ამავე კომპანიის მიერ ჩატარებული კონფერენციების ორგანიზატორი და საერთაშორისო ტრენერი
მსოფლიოს 15 ქვეყანაში
2010-2011 წწ. – ესპანეთი, ქ. ბარსელონა, სამშენებლო კომპანია შპს Hazbek Construcciones E Instalaciones,
ადმინისტრატორი
2009-2011 წწ. – ესპანეთი, ქ. ბარსელონა, მარკეტინგული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სააგენტოები: BCN Azafatas, Tais, CPM Expertus Field Marketing, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი
2008-2009 წწ. – ესპანეთი, ქ. ბარსელონა, საერთაშორისო ღონისძიებებისა და განვითარების სააგენტო Staff And
Services Corporate GmbH, მარკეტინგის მენეჯერი
2005 წლის ივლისი – იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მისაღები
გამოცდების სარეგისტრაციო პროცედურის კოორდინატორი
2002-2003 წწ. – არასამთავრებო ორგანიზაცია „საქართველოს ინგლისურის მასწავლებელთა ასოციაცია“ (ETAG)-ის
წევრი

ენების ცოდნა: ქართული, ინგლისური, ესპანური, გერმანული, რუსული, კატალონიური
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი

აპოლონ კაკაბაძე - შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“-ის დირექტორის მოადგილე
დაბადების ადგილი და თარიღი: 4 ივნისი 1969წ. ხობის რაიონი
განათლება:
1987-1993 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკის ფაკულტეტი.
სპეციალობა- მაკრო ეკონომისტი
2003-2005 წწ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. იურიდიული ფაკულტეტი.
სპეციალობა - სამართალმცოდნე

პროფესიული გამოცდილება:
2013 წლის აპრილიდან – საქართველოს შსს სსიპ 112-ის დირექტორის მოადგილე
2012-2013 წწ. - ფინანსთა სამინისტროს საგამომძიებლო სამსახურის უფროსი
2007-2009 წწ. - ქალაქ თბილისის მერია, სხვადასხვა თანამდებობები
2004-2006 წწ. - ფინანსური პოლიციის სამეგრელო-ზემოსვანეთი და გურიის რეგიონალური სამმართველოს
უფროსი
2000-2003 წწ. - შემოსავლების სამსახურის საგანგებო ლეგიონის სამეგრელო-ზემო სვანეთის უფროსი
2000 წწ. - საგადასახადო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი
1994 წწ. - საგადასახადო დეპარტამენტის ოპერატიული სამსახურის უმცროსი ოპერატიული თანამშრომელი

ენების ცოდნა: ქართული, რუსული
ოჯახური მდგომარეობა: ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი

