
№ თარიღი კონკურსის ტიპი ვაკანსია / თანამდებობის დასახელება
სულ შემოსული 

განაცხადის  რაოდენობა
კონკურსში მონაწილე   

კანდიდატები
შერჩეული 
კანდიდატი

1 23.05.2018 ღია კონკურსი

სამართალშემოქმედების, 
საერთაშორისო სტანდარტების და 

ევროკავშირის რეგულაციების 
დანერგვის დეპარტამენტის უფროსი 

16

1. ნინო წოტოიძე; 
2. აკაკი ბერიძე;
3. ანა მარჯანიძე;
4. ნიკო თათულაშვილი; 
5.ირაკლი ლიკლიკაძე; 
6.თამრიკო ჭეჭელაშვილი.                                                                                                                                                        

1.  ნინო 
წოტოიძე;                                                                                                                                                               

2 23.05.2018 ღია კონკურსი
უპილოტო საჰაერო სისტემების და 
საერთო დანიშნულების ავიაციის 

დეპარტამენტის უფროსი 

11
1. ივერი ტაკიძე;
2. აკაკი მაისაია. 

1. აკაკი 
მაისაია;



№ თარიღი კონკურსის ტიპი ვაკანსია / თანამდებობის დასახელება
სულ შემოსული 

განაცხადის  
რაოდენობა

კონკურსში მონაწილე   
კანდიდატები

შერჩეული 
კანდიდატი

1 24.05.2018 ღია კონკურსი

უპილოტო საჰაერო სისტემების და 
საერთო დანიშნულების ავიაციის 

დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - 
საერთო დანიშნულების ავიაციის 

საკითხებში 

9
1. გია გეგენავა;
2. ანზორ ზამბახიძე. 

1. გია გეგენავა.

2 24.05.2018 ღია კონკურსი

უპილოტო საჰაერო სისტემების და 
საერთო დანიშნულების ავიაციის 

დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი - 
სპეციალიზებული ექსპლუატაციის 

ავიაცია - SPO 

12
1. ვლადიმერ ავლოხაშვილი 
2. გია გეგენავა 

გამოცხადდა 
ჩაშლილად

3 24.05.2018 ღია კონკურსი

უპილოტო საჰაერო სისტემების და 
საერთო დანიშნულების ავიაციის 
დეპარტამენტის სპეციალისტი - 
უპილოტო საჰაერო სისტემები 

14

1. მამუკა ზოიძე;
2. გიგლა მამულაშვილი;
3. დავითი გელაშვილი;
4. გიორგი ქებაძე;
5. დიმიტრი პრედეინ. 

გამოცხადდა 
ჩაშლილად

4 24.05.2018 ღია კონკურსი
ინფორმაციული უსაფრთხოების 
მართვის სისტემის სპეციალისტი 

4

1. კახი წილოსანი;
2. დავით აღნიაშვილი;
3. აკაკი შეყელაძე. 

1. კახი წილოსანი.



№ თარიღი კონკურსის ტიპი ვაკანსია / თანამდებობის დასახელება
სულ შემოსული 

განაცხადის  
რაოდენობა

კონკურსში მონაწილე   
კანდიდატები

შერჩეული კანდიდატი

1 28.05.2018 ღია კონკურსი
საჰაერო ხომალდების ვარგისობისა და 

რეგისტრაციის დეპარტამენტის 
მთავარი სპეციალისტი 

4
1. ნოდარ ხვედელიძე; 1. ნოდარ ხვედელიძე;

2 28.05.2018 ღია კონკურსი
საჰაერო ხომალდების ვარგისობისა და 

რეგისტრაციის დეპარტამენტის 
სპეციალისტი 

11
1. ზურაბ მთიულიშვილი;
2. ლაშა გოგსაძე. 

1. ლაშა გოგსაძე.



№ თარიღი კონკურსის ტიპი ვაკანსია / თანამდებობის დასახელება

სულ 
შემოსული 
განაცხადის  
რაოდენობა

კონკურსში მონაწილე   
კანდიდატები

შერჩეული 
კანდიდატი

1 29.06.2018 ღია კონკურსი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 

არქივის წარმოების სპეციალისტი 
103

1. მაია გიგუაშვილი;
2. თეონა პაპაშვილი;
3. მაგდა ხაჭვანი;
4. ვერიკო ჯანხოთელი;
5. თამარ ქარდავა. 

1. მაია გიგუაშვილი

2 29.06.2018 ღია კონკურსი

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის 
სპეციალისტი საავიაციო ფიქსირებული 

სატელეკომუნკაციო ქსელის 
საშუალებებით საქმისწარმოების 

საკითხებში (2 ვაკანსია)

30
1. ზვიად ტუღუში;
2. ლარისა კაშინა;
3. როზა სოლონევიჩ. 

1. ლარისა კაშინა;
2. როზა სოლონევიჩ. 

3 29.06.2018 ღია კონკურსი
საავიაციო უშიშროების დეპარტამენტის 

უფროსი სპეციალისტი 
13

1.დავით რუხაძე;
2. თამარ  კეკელიძე. 1. თამარ კეკელიძე.

4 29.06.2018 ღია კონკურსი

ფრენის სტანდარტების, 
სერტიფიცირებისა და ინსპექტირების 
დეპარტამენტის სპეციალისტი (OPS / 

SAFA) 

7 1. მიხეილ სამხარაძე 1. მიხეილ სამხარაძე 



5 29.06.2018 ღია კონკურსი
ფრენის სტანდარტების, 

სერტიფიცირებისა და ინსპექტირების 
დეპარტამენტის სპეციალისტი (OPS) 

7 1. ზაზა გენგაშვილი 1. ზაზა გენგაშვილი 

6 29.06.2018 ღია კონკურსი
საჰაერო ხომალდების ვარგისობისა და 

რეგისტრაციის დეპარტამენტის 
უფროსი სპეციალისტი 

5 1. ანზორ ზამბახიძე 1. ანზორ ზამბახიძე 
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