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Mesazh nga ish -Drejtor i  i  Përg j ithshëm i  
ANTEA Cement, Z. Angelos Kalogerakos  

RRETH KËTIJ BOTIMI 

Ky është numri i tretë i buletinit të 
ANTEA-s dhe buletini i parë që do të 
botohet pas përfundimit të ndërtimit 
të projektit të ANTEA-s. Më shumë 
se dy vjet pas punimeve të ndërtimit, 
më në fund projekti përfundoi me 
sukses dhe në kohë. Nëpërmjet këtij 
buletini dhe buletineve të tjera që do 
të publikohen rregullisht ne synojmë 
që të komunikojmë me të gjitha 
palët e përfshira në veprimtarinë 
tonë, duke përfshirë këtu punonjësit 
tanë, komunitetet përreth, 
furnizuesit, kontraktuesit, 
investitorët, autoritetet qeveritare 
dhe OJQ, rreth lajmeve dhe 
zhvillimeve të kompanisë, 
ndryshimeve të brendshme, 
iniciativave  të fokusuara në 
përgjegjësinë sociale të korporatës 
të kompanisë si dhe të reja nga jeta 
e përditshme në fabrikë.  

Të nderuar punonjës të ANTEA-s, 
 
Ju kam shprehur shumë herë mirënjohjen time për përpjekjet dhe 
profesionalizmin që ju të gjithë keni treguar që në momentin e 
krijimit të Antea-s e deri më tani. Kemi qenë një ekip fantastik dhe 
unë personalisht falënderoj gjithsecilin prej jush që keni qëndruar 
bashkërisht dhe keni vepruar në unitet gjatë gjithë kësaj përpjekje-
je. Do t’ju kujtoj gjithnjë dhe do t’ju mbaj në zemrën time.  
 
Si kërkesë të fundit, do të dëshiroja t’ju nxis të gjithëve të vazhdoni 

të veproni gjatë gjithë kohës si “ambasadorë” të vlerave të Antea-s, duke komunikuar mesazhin 
dhe prioritetin tonë të qartë për përgjegjësinë sociale të korporatës, shëndetin & sigurinë dhe 
mjedisin, si dhe duke përqafuar iniciativat dhe vullnetarizmin tonë në lidhje me ndërgjegjësi-
min rreth qëndrueshmërisë dhe solidaritetin social.  
 
Ju falënderoj të gjithëve për dedikimin dhe punën tuaj dhe ju uroj gjithë të mirat.  
  
Angelos Kalogerakos 

Të dashur punonjës të Antea-s, 

Unë jam krenar që i bashkohem ekipit të Antea-s, e cila ka arritur shumë në një periudhë të shkurtër kohe 
të funksionimit të saj. Ju keni marrë pjesë në përmbylljen e suksesshme të një investimi të rëndësishëm të 
TITAN në Shqipëri, të pazhvilluar më parë, investimi i cili ka tejkaluar shifrën e 200 milion eurove dhe ka  
punësuar, në kulmin e tij, më tepër se 100 punëtorë në sektorin e ndërtimit.  

Projekti jo vetëm që u përfundua në kohë dhe brenda kufirit të buxhetit, por në procesin e ndërtimit u 
zbatuan kërkesat më të larta për shëndetin & sigurinë, duke e vendosur si praktikën më të mirë nga stand-
ardet ndërkombëtare. Që në fillim, fabrika nisi punën duke treguar  efikasitet operativ të jashtëza-
konshëm, ndërkohë që në të njëjtën kohë siguroi profesione, mundësi për trajnime dhe zhvillim për rreth 

200 punonjës nga rajoni, shumica e të cilëve nuk kishin përvojë nga industria e çimentos. Një numër prej 370 personash nga rajoni i 
gjerë punojnë për fabrikën si nënkontraktues dhe furnizues për produkte dhe shërbime të ndryshme, ndërsa Antea i jep kontribut 
shtetit shqiptar më shumë se 570 milion lek nëpërmjet taksave që ajo paguan. Së fundmi, kompania miratoi në një kohë rekord  një 
numër standardesh ndërkombëtare që Grupi TITAN është angazhuar të zbatojë, si për shembull Sistemin e Menaxhimit të Mjedisit 
ISO 14001, Sistemin për Shëndetin & Sigurinë OHSAS 18001 dhe Standardin për Përgjegjshmërinë Sociale SA 8000. 

Të gjitha këto kanë qenë arritje të rëndësishme, për të cilat ekipi i Antea-s duhet të ndihet krenar. Megjithatë, kompania jonë dhe 
Grupi po përballen me sfida serioze për shkak të krizave ekonomike që ndikojnë negativisht në performancën financiare të Grupit 
TITAN në çdo pjesë të botës, duke përfshirë edhe Shqipërinë. Për këtë arsye, ne duhet të vazhdojmë të bëjmë përpjekje të 
përmirësojmë efikasitetin e operacioneve tona, duke ulur kostot, duke riorganizuar proceset tona dhe duke forcuar kontrollet tona të 
brendshme, si rrjedhojë duke siguruar vlerë për aktorët tanë pa kompromentuar angazhimin tonë për shëndetin dhe sigurinë, redukti-
min e ndikimit mjedisor dhe standardet e përgjegjësisë sociale.  

 

Jam I bindur se ekipi i Antea-s do ti kapërcejë sfidat.  

Damis Frantzis 

Mesazh nga Drejtor i  i  Përg j ithshëm i  ANTEA Cement, Z. 
Adamant ios  Frantz is  
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1902 

• Themelohet kompania dhe krijohet godina e parë për pro-
dhimin e çimentos, në qytetin e Elefsina. 

1912 

• Bëhet regjistrimi në bursën e Athinës 

1927 

• Ulen orët e punës për punonjësit në fabrikën në Elefsina 
nga 12 orë në 8 orë. 

1934 

• Për krishtlindje jepen dhurata për stafin, 20 vjet para se të 
bëhej e detyrueshme me ligj.  

1951-1957 

• Rritet sasia e prodhimit në fabrikën Elefsina, me zgjerim të 
vazhdueshëm të eksporteve, që përfaqësonin 52% të shitjeve 
të TITAN dhe rreth 50% të eksporteve totale greke.  

•  Fillon prodhimi dhe shitja e çimentos së bardhë në Greqi 

dhe jashtë.  

1960 

• Në fabrikat e TITAN vendosen mjekë. 

1962 

• Fillon punën fabrika e dytë e TITAN në Nea Efkarpia, Se-
lanik. 

1967 

• Krijohet banka e dhurimit të gjakut, ku punonjësit dhuruan 
gjak vullnetarisht.  

1968 

• Fillon punën fabrika e tretë e TITAN në Drepano. 

Historia e Titan-më shumë se 100 vjet histori  
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1969 

•  Ulen orët e punës në javë në turne nga 56 orë në 48 orë 
pa ulur pagat.  

1975 

• Ulen orët e punës në javë nga 56 në 48 orë pa ulur pagat.  

 

1976 

 Fillon punën fabrika e katërt në Kamari. 

• Prezantohet komiteti i punëtorëve për masat për paran-
dalimin e aksidenteve në fabrikat e TITAN.  

1977 

• Krijohet Interbeton SA, një kompani për përzierjen e 
lëndës së gatshme. 

• Dhurohet tokë, mbështetje me çimento dhe mbështetje 
financiare për ndërtimin e Spitalit Thriasio në Elefsina.  

1979 

• Fillon puna në stacionin e parë të ruajtjes në Jeddah, Arabi 
Saudite dhe në Aleksandri, Egjipt. 

•  Shoqëria filiale NAYTITAN SA merr përsipër ngarkimin e 
çimentos. 

1980 

• TITAN renditet e dyta në listën e kompanive më të mëdha 
të eksportit në Greqi.  

1982 

• Vendosen 5 ditë pune (40 orë) në të gjitha operacionet 
TITAN, përgjatë lejes vjetore prej 5 javë.  

1983 

• Publikohet raporti i Parë social i TITAN.  

• Organizata angleze “Royal Society for the prevention of 
accidents/ Shoqëria mbretërore për parandalimin e aksiden-
teve vlerëson TITAN për performancën e tij të lartë lidhur 
me sigurinë në punë.  

 

1985 

• Për herë të parë produktet eksportohen drejt SHBA-së. 
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1992 

• Merret nën kontroll fabrika e çimentos Roanoke në SHBA.  

1997 

• TITAN vlerësohet me çmimin “Biznesi dhe Mjedisi” të 
Dhomës Greke të Tregtisë dhe Industrisë. 

• Jepen bursa dhe mbështetje financiare për studime univer-
sitare për punonjësit.  

1998 

• Përvetësohen shumica e aksioneve të kompanisë Plevenski 
Cement në Bullgari dhe Kompanisë CementarnicaUsje në 
Maqedoni.  

1999 

• Përvetësohen shumica e aksioneve të kompanisë egjiptiane 
BeniSuef Cement (Sipërmarrje e përbashkët e TITAN – 
LAFARGE) dhe funksionimi i terminalit të ri në Safaga, 
Egjipt.  

•  Jepet certifikata ISO14001 për Sistemin e Menaxhimit të 
Mjedisit për të gjitha fabrikat TITAN në Greqi.  

• TITAN merr çmimin nga Komisioni Evropian për nxitjen e 
shëndetit në punë.  

 

2000 

• Përvetësohet Tarmac America Inc. dhe përvetësim 100% i 
fabrikave në Roanoke (Virginia) dhe Pennsuco (Florida), 
karrierave, njësive të përzierjes së lëndës së parë, stacione 
shpërndarjeje, etj, në SHBA.  

2001 

• Çmim nga Komisioni Evropian për programet inovative të 
trajnimit për parandalimin e aksidenteve në vendin e punës.  

• Aplikim më efikas i programit për restaurimin dhe 

rigjenerimin e karrierave të vjetra, nëpërmjet mbjelljes hi-
dro. 

2002 

• TITAN feston 100 vjetorin e krijimit të saj me fokus tek 
Përgjegjësia Sociale e Korporatave.  

• TITAN nënshkruan marrëveshjen globale të Kombeve të 
Bashkuara.  

• Kompania amerikane Separation Technologies (përpunimi i 
hirit) bëhet pjesë e Grupit TITAN.  
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• Përvetësohet kontrolli i njësisë Kosjeric për prodhimin e 
çimentos në Serbi.  

• Përvetësohet kontrolli i kompanisë egjiptiane Alexandria 
Portland Cement (sipërmarrje e përbashkët me Lafarge). 

2003 

• Grupi TITAN bëhet anëtar i Këshillit të Biznesit Botëror 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm (WBCSD) 

• Komisioni Evropian vlerëson TITAN si një nga 100 kompa-
nitë më të mira lidhur me mjedisin në punë.  

2004 

• Përvetësohen aksionet e kompanisë ZlatnaPanega A.D. në 
Bullgari.  

• Fillon punën terminali i ri i çimentos në Tampa, Florida, 
USA. 

• Nxirret raporti i parë për Përgjegjësinë Sociale të Korpo-
ratave dhe Raporti për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2003.  

• TITAN merr pjesë në ndërtimin e urës Rio-Antirro, ura 
më e gjatë në botë me shumë hapësirë e varur me kabuj, si 
prodhuesi ekskluziv i çimentos speciale. 

2006 

• Ndërtohet terminali për shpërndarjen e çimentos në Vlorë, 
Shqipëri.  
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• Mbjellje simbolike e pemës të 1.000.000-të nga TITAN në 
kuadër të programit të gjatë të TITAN për mbjelljen e pem-
ëve.  

2008 

• Përvetësohet kompania turke Adocimcimento Beton Sa-
nayiveTicaret A.S. me përvetësim të 50% të fabrikës në To-
kat dhe njësisë së bluarjes në Tekirdag.  

 

•  Organizohet forumi i parë i aktorëve në fabrikën Kamari.  

• TITAN vlerësohet si një nga kompanitë më të mira për 
lidera.  

2010 

• Përurohet njësia e prodhimit të ANTEA-s  në Shqipëri.  

•  Përvetësohet fabrika e prodhimit të çimentos në Kosovë.  

• TITAN klasifikohet si një nga 1.000 kompanitë më të mira 
në botë përsa i përket përgjegjësisë sociale.  

 2011 

• TITAN vlerësohet me çmimin evropian për Shëndetin & 
Sigurinë në Punë.  

2012 

• Grupi TITAN përditëson Kodin e saj të Sjelljes dhe rithek-
son angazhimin ndaj përgjegjësisë sociale të korporatës.  
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ANTEA merr pjesë në Forumin e 3-

të Shumëpalësh për PSK-në 

A 
NTEA Cement mori pjesë në forumin e tretë 
shumëpalësh për Përgjegjësinë Sociale të Korpo-
ratës, në 17 dhjetor 2012, që u organizua nga 
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjisë, 

Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara në Shqipëri 
dhe Bashkëpunimi Zviceran në Shqipëri. Ky forum organi-
zohet rregullisht me qëllim për të dhënë kontribut në kriji-
min e një mjedisi të favorshëm për zbatimin e praktikave më 
të mira për PSK , nëpërmjet dialogëve të vazhdueshëm dhe 
gjithëpërfshirës me të gjitha palët e interesuara.  
 Në këtë Forum u prezantuan parimet për PSK, 
standardet dhe certifikimet ndërkombëtare nga një ekspert i 
standardeve ndërkombëtare i cili shpjegoi në detaje certifiki-
met e ndryshme dhe rëndësinë që ato kanë për bizneset. Pas 
këtij prezantimi, ANTEA u ftua të bënte një prezantim mbi 

praktikat më të mira mbi PSK, duke u fokusuar kryesisht tek 
çështjet e punësimit, si gjatë ndërtimit të fabrikës ashtu edhe 
gjatë funksionimit të saj. Pas prezantimit që bëri ANTEA, 
PNUD përmbylli prezantimet duke dhënë një panoramë mbi 
projektet mbi Përgjegjësinë Sociale të Korporatave që do të 
mbështeten nga PNUD gjatë vitit 2013, duke përfshirë këtu 
vlerësimin e ndërmarrjeve përgjegjëse gjatë gjithë 2013.  
 Për ANTEA-n kjo është hera e tretë që merr pjesë 
në forumin me shumë aktorë, duke prezantuar praktikat e 
saj më të mira dhe duke diskutuar me aktorë përkatës të fu-
shës së Përgjegjësisë Sociale të Korporatës. Forumi është një 
mundësi për bizneset shqiptare të bashkëpunojnë me OJQ, 
sindikata dhe qeverinë me qëllim për të koordinuar më mirë 
veprimet dhe për të nxitur politikat e Përgjegjësisë Sociale 
të Korporataës në nivel kombëtar.  

Antea Cement was featured as a best practice 
in the IFC Jobs Study, a preliminary draft of 
which was released in October 2012. The  
study highlights the labor practices of Antea, 
and specifically the good application of the 
Performance Standard 2 regarding the 
protection of the basic rights of workers. This 
practice has had a positive  impact both for 
the improvement of the working standards 
for the workers and for CBMI, the company 
contracted for the construction of the plant, 
which has seen new opportunities created for 
the company to expand in European markets.   

Antea featured as a best 

practice in IFC study 

Antea Cement është konsideruar si praktika më e 
mirë në studimin e Korporatës Ndërkombëtare 
të Financave për profesionet, një projekt 
paraprak që u publikua në tetor të vitit 2012. 
Studimi thekson praktikat më të mira të punës së 
Antea-s dhe në veçanti aplikimin e mirë të 
standardit 2 të performancës lidhur me 
mbrojtjen e të drejtave themelore të 
punëtorëve. Kjo praktikë ka pasur një ndikim 
pozitiv në përmirësimin e standardeve të punës 
për punonjësit dhe për CBMI që kompania 
kontraktoi për ndërtimin e fabrikës, e cila ka 
parë krijimin e mundësive të reja për kompaninë 
për tu zgjeruar në tregjet evropiane.  

Antea konsiderohet praktikë më 

e mirë në studim të IFC 

Pjesëmarrës në takim, 17 Dhjetor 2012 
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Urime! ANTEA, kompania e pare në Shqipëri që certifikohet me SA8000 

 ANTEA Cement Sh.A. kaloi me sukses auditimin për certifikimin për standardin 
Social Accountability 8000, duke u bërë kështu kompania e parë në Shqipëri që u certif-
ikua me SA 8000. 
 SA 8000 është një nga standardet e para të certifikimit social në botë për vendet e 
punës, e krijuar nga organizata jo-fitimprurëse Social Accountability International. Stand-
ardi është i bazuar në konventat e OKB-së, ILO-s, si dhe ligjet kombëtare. Për të siguruar 
certifikimin, kompanitë duhet të miratojnë dhe të zbatojnë me sukses politika dhe proce-
dura që mbrojnë të drejtat themelore njerëzore të punëtorëve në nëntë fusha specifike: 
punësimin e fëmijëve, punën e detyruar, shëndetin dhe sigurinë, lirinë e shoqërimit dhe të 
drejtën për negociata kolektive, diskriminimin, praktikat disiplinore, orët e punës dhe 
shpërblimin. 
 Certifikimi SA 8000 konfirmon angazhimin e ANTEA Cement ndaj punonjësve të 
saj, si dhe ndaj përgjegjësisë sociale të korporatës, një nga vlerat kryesore të Grupit TI-
TAN. Ky certifikim si dhe praktikat e përgjegjshme sociale të kompanisë për punësimin 
do të ndikojnë pozitivisht në praktikat e partnerëve të saj të biznesit dhe do të 

përmirësonjë kështu cilësinë e punës dhe së jetës të punonjësve përkatës. 
 Duke qenë një nga fabrikat më të avancuara teknologjikisht në rajonin e Evropës Juglindore, ANTEA ka filluar 
zbatimin e sistemeve të menaxhimit dhe përgatitjen për certifikimet që nga fillimi i punës së saj në vitin 2010. Ky certif-
ikim vjen për të përfunduar një raund të suksesshëm certifikimesh për kompaninë, e cila është certifikuar tashmë me Sis-
temin e Menaxhimit të Shëndetit dhe të Sigurisë në Punë BS OHSAS 18001: 2007, Sistemin e Menxhimit të Cilësisë ISO 
9000 dhe Sistemin e Menaxhimit Mjedisor ISO 14001: 2004. ANTEA aktualisht zbaton një sistem menaxhimi të in-
tegruar, i cili adreson çështjet e menaxhimit të mjedisit, shëndetit dhe sigurisë dhe cilësisë në mënyrë holistike në të gjithë 
veprimtarinë e saj. 

 Për të tretin vit radhazi ANTEA Cement mbështeti 
eventin e festimit të pushimeve, organizuar  nga Policia e 
Shtetit Shqiptar për fëmijët e punonjësve të policisë të vrarë 
në krye të detyrës, më 18 dhjetor 2012.  
 Në këtë event morën pjesë fëmijë dhe familje të 
oficerëve të vrarë në krye të detyrës si dhe zoti Flamur 
Noka, Ministër i Brendshëm dhe zoti Hysni Burgaj, Drejtor i 
Përgjithshëm i Policisë së Shtetit të cilët  gjatë fjalës së tyre 
folën për punën e vështirë të punonjësve të policisë si dhe 

përpjekjet e qeverisë për të mbështetur familjet e oficerëve 
të policisë të vrarë.  
 Festa e pushimeve organizohet çdo vit dhe është një 
traditë për Policinë e Shtetit, me qëllim përkujtimin e punës 
së punonjësve të policisë të vrarë në krye të detyrës dhe 
mirënjohje për familjet e tyre. Më shumë se 240 punonjës 
policie në shkallë vendi janë vrarë në krye të detyrës. Sipas 
policisë, 191 fëmijëve nën moshën 18 u kanë vdekur 
prindërit në krye të detyrës. Përveç dhuratave që u dhanë 
për fëmijët, në fund të eventit familjeve të tyre u dhanë 
pako me ushqime dhe produkte të tjera për shtëpinë.  

Mbështetje për fëmijët e policëve të vrarë në krye të detyrës 

V
ullnetarë m

e dhuratat për 

fëm
ijët 
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 Në datën 20 dhjetor 2012, Antea organizoi një festë me 

rastin e pushimeve të fund vitit, me punonjësit, fëmijët dhe 

familjet e tyre. Festa që u organizua nga administrata e kompanisë 

u bë për të tretin vit dhe është një nga ngjarjet më të dashura për 

miqtë e vegjël të kompanisë.  

 Fëmijët mbërritën në fabrikë mbasdite së bashku me 

prindërit e tyre, me transportin e siguruar nga kompania dhe u 

mblodhën në restorantin e kompanisë që ishte rregulluar për të 

pritur fëmijët dhe ishte e mbushur me dhurata, dekorime dhe 

ushqim.  

 Përveç muzikës, dhuratave dhe ushqimit, fëmijët shijuan 

gjithashtu edhe një performancë të shkurtër teatrale që u prezan-

tua nga grupi “Shoqëria e Animatorëve Shqiptare” e cila është e 

specializuar në organizimin e eventeve gazmore për fëmijët. Pas 

më shumë se 3 orësh kërcimi, lojërash me njëri tjetrin dhe duke 

shijuar praninë e Babagjyshit, fëmijët u rikthyen në shtëpi me 

dhuratat e tyre nëpër duar.  

Festë për Fundin të Vitit për Fëmijet 
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Më shumë se 100 punonjës dhe kontraktues të ANTEA 
përfshirë anëtarët e familjes dhe të afërmve, morrën pjesë 
vullnetarisht në iniciativë për të pastruar bregdetin shqiptar, 
para hapjes së sezonit veror.Aktiviteti I pastrimit ndodhi 
gjatë fundjavës, në zonën e fshatit Shen Pjetri, Gjiri i Lalezit 
dhe zgjati dy orë, nga 10:00-12:00.  
ANTEA aranzhoi transportimin e pjesëmarrësve me auto-
busë, mbështeti "Free Actions Forum " për të blerë mjete 
për pastrimin, si dhe organizoi grupet në një aktivitet shumë 
të suksesshëm. Pas punës dhe mbledhjes së shumë qeseve 
me plehra, pjesëmarrësve iu ofrua një drekë e lehtë para se 
të niseshin përsëri për në shtëpitë e tyre. 

Punonjësit e ANTEA pastrojnë plazhin! 
ANTEA dëshiron të na 

ndërgjegjësojë 
rreth 

mbrojtjes së mjedisit dhe 

vullnetarizmit. Aktivite-

te të ngjashme do ketë 

edhe gjatë 2013… jeni të 

ftuar të na bashkoheni! 
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...mbrojtja e mjedisit mund të 
fillojë që nga shtëpitë tona? 

 Rregulloni rubinetat: Një 
rubinet që pikon mund të 
harxhojë 23-38 litra ujë në ditë 

 Izoloni shtëpinë: 15% 
deri në 30% e totalit të energjisë për ngrohjen ose 
ftohjen e shtëpisë humbet për pasojë mospërdorimit 
të materialeve termoizoluese 

 Përdorimi i llambave halogjene përdor vetëm 
1/4 të energjisë që përdor një llambë inkandeshente 
për të dhënë të njëjtin ndriçim ndërkohë që zgjat 10 
më shumë 

 Ulni temperaturën: Për çdo ulje prej vetëm 1oC 
ju kurseni 2% të faturës së energjisë elektrike. 

A E DINI SE... 



 13 

 

ANTEA dëshiron të na 

ndërgjegjësojë 
rreth 

mbrojtjes së mjedisit dhe 

vullnetarizmit. Aktivite-

te të ngjashme do ketë 

edhe gjatë 2013… jeni të 

ftuar të na bashkoheni! 

Antea Cement mbështeti për të tretin vit radhazi kampionatin e futbollit të komunitetit, organizuar nga Komuna Thumanë 

në Nëntor 2012. 

Komunitetet që morën pjesë ishin shtatë: Bushneshi, Borizanë, Derven, Dugagjin, Gramëz, Thumanë dhe Sukth së bashku 

me ekipin nga ANTEA që përbëhej nga punonjës të ANTEA-s. Duke pasur parasysh faktin që kampionati është bërë traditë 

në komunitet, shumë banorë kishin shumë qejf të luanin dhe të përfaqësonin komunitetin e tyre. Fusha e futbollit u mbush 

me njerëz dhe me fansa që mbështesnin gjatë gjithë kohës komunitetet e tyre, pavarësisht faktit se jashtë bënte shumë ftoh-

të.  

Ekipi i ANTEA-s luajti shumë trimërisht kundër Bushnesh në 23 Nëntor 2012 me trajner Z. Kostas Kouklidis, ndërkohë që 

finalja e kampionatit u zhvillua në 27 Nëntor, me ekipin e Borizanës që u shpall kampione për vitin 2012.  

KAMPIONATI I 3-TË I FUTBOLLIT 

ANTEA Dream Team 

Adrian Bylyku 

Aldit Vallja 

Asim Kapollari 

Denis Gjyzeli 

Edi Balla 

Eli Plava 

Eris Goce 

Irtan Sejko 

Landi Dardha 

Olvin Prifti 

Sajmir Nabolli 

Sokol Kullaku 

Trajner: Kostas Kouklidis 
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Në kuadër të mirëqënies 
dhe  shë nde t i t  pë r 
punonjë s i t ,  ANTEA 
mbështet ndeshje futbolli 
midis punonjësve, çdo të 
martë dhe të enjte. Për të 
marrë pjesë, ju lutemi 
shënoni emrin tuaj në 
listat pranë mencës ose 
komunikoni me z. Barka. 
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Çdo vit në Bashkimin Evropian ndodhin 5,720 aksi-
dente fatale në punë, një shifër shqetësuese që tregon 
shtrirjen e çështjes së sigurisë dhe shëndetit në punë. 
Statistikat janë më tepër shqetësuese për vendin tonë. 
Sipas Agjencisë Evropiane për Shëndetin dhe Sigurinë 
në Punë, në sondazhin e publikut në 2012 vetëm dy 
në pesë shqiptarë (39%) ndihen të informuar për 
shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës, e krahasuar 
kjo me më shumë se gjysmën (56%) që nuk ndihen të 
mirë informuar dhe një në pesë nuk ndihet fare i mirë 
informuar (20%). Kjo është një shifër me të vërtetë 
shqetësuese duke pasur parasysh numrin e madh të 
punëtorëve shqiptar që punojnë në punë ku ka rrezik 
të madh për aksidente si për shembull sektori i 
ndërtimit, industria e rëndë dhe sektori nxjerrës, si 
dhe prodhimi dhe tekstilet. Ashtu sikurse trajnimet 
që kryhen nga kompania, ky objektiv është në duart 
tona. Mënyra se si kryejmë punën tonë, vëmendja që 
i kushtojmë gjërave që na rrethojnë, bashkëpunëtorët 
tanë dhe cilësia e punës tonë janë mënyra më e mirë 
që ne mund të arrijmë qëllimin, që asnjë nga 
punonjësit dhe bashkëpunëtorët tanë dhe partnerët 
tanë të mos dëmtohen,  
 
Procedurat për Shëndetin dhe Sigurinë, masat paran-
daluese dhe trajnimet në fabrikën e ANTEA-s 
theksojnë rëndësinë e sigurisë për punën dhe njerëzit 
tanë. Të gjithë punonjësit në fabrikë u nënshtrohen 

trajnimeve të shumta, dhe në vitin 2012 u zhvilluan 
2668 orë trajnimi për punonjësit tanë. Masa të tjera 
të ndërmarra nga ANTEA përfshijnë monitorimin e 
vazhdueshëm të kushteve të punës, zbatimin e proce-
durave, rishikimin e procedurave dhe udhëzimeve 
për të siguruar përmirësim e standardeve tona të sig-
urisë. Qëllimi për shëndetin dhe sigurinë në punë ka 
bërë që kompania të kërkojë gjithashtu certifikimin 
me qëllim për të garantuar që zbatohen procedurat 
dhe kontrollet e duhura. Kështu, pas dy vitesh për-
gatitje dhe implementimi, në 2 maj 2012 Antea u 
certifikua në mënyrë të suksesshme me certifikatën 
OHSAS 18001, për Shëndetin & Sigurinë në punë.  
 
Përsa i përket sigurisë në punë, Departamenti për 
Shëndetin dhe Sigurinë do të zbatojë gjithë vitit 2013 
trajnimin “STOP” për njëri  tjetrin, një trajnim që ka 
si qëllim rritjen e kulturës tonë për sigurinë, për të na 
mësuar si të vështrojmë me siguri dhe si të paran-
dalojmë veten tonë në mënyrë efektive që mos të 
dëmtohemi. Moto jonë në këtë trajnim është se “NE 
VAREMI NGA NJËRI TJETRI”. Përtej detyrës që ne 

Shëndeti dhe Siguria në Punë 
Vetëm 2 në 5 Shqiptarë ndihen të informuar për shëndetin dhe sigurinë në punë 

Trajnimet për Shëndetin dhe Sigurinë  bëhen për të gjithë punonjësit e 

rinj 

Përdorimi i Pajisjeve dhe Mjeteve Mbrojtëse është hapi i pare për 

të patur siguri dhe shëndet në punë. 
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si punëtorë kemi që të jemi të sigurt dhe të respektojmë 
kushtet e punës, ne nuk mund të jemi të sigurtë nëse 
nuk mbrojmë njëri tjetrin. Një gabim apo mungesë 
vëmendjeje nga një punëtor mund të shkaktojë incident 
serioz për një koleg. Nëse ne vërtet interesohemi për 
bashkëpunëtorët tanë, miqtë dhe familjen, ne na duhet 
të bëhemi shembull dhe të jemi të sigurtë, duke treguar 
gjithashtu masa të sigurta dhe duke folur për sigurinë në 
punë. Nxitja e sigurisë në punë, në familje dhe në 
shtëpitë tona është e vetmja mënyrë për të siguruar jetë 
të shëndetshme, të lumtur dhe pa dëmtime. 

 Përgatisni një plan shpëtimi në rast zjarri, për familjen 
tuaj dhe sigurohuni që të gjithë e dinë planin e shpëtimit 
në raste emergjence.  

 Mos vendosni kurrë një ngrohës pranë rrobave apo 
mobilieve.  

 Hiqni dushin nga priza para se të filloni të bëni dush.  

 Për të shmangur zjarrin, mos mbushni asnjëherë tiganin 
më shumë se një të tretën e saj me gjalp apo vaj.  

 Asnjëherë mos i lini fëmijët të pashoqëruar: rreth 70% e 
fëmijëve që vdesin nga dëmtimet e paqëllimta në shtëpi i 
përkasin moshës 4 vjeç dhe më poshtë.  

 Mbyllini me dry veglat e kopshtit, si dhe pleh dhe 
substancat kimike për pastrim që janë shpeshherë 
helmueseme, me qëllim që ti mbani larg fëmijëve.  

KËSHILLA 

SIGURIA NË SHTËPI 

 Në janar 2013, ANTEA përfundoi zëvendësimin 

dhe izolimin e dritareve të shkollës fillore në Shpërdhet. 

Gati 300 studentë nga zona ndjekin shkollën nëntë 

vjeçare dhe përfitojnë nga një mjedis më i mirë.  

 Antea e dha ndihmën e saj pas informacionit që 

mori se dritaret e shkollës nuk ishin zëvendësuar për më 

tepër se 30 vjet, dhe në disa raste ishin të shqyera dhe në 

dimër mungonte nxehtësia, kishte rrjedhje dhe mungesë 

e përgjithshme për një ambient të sigurt për studentët. 

Brenda kuadrit “Shëndeti dhe Siguria” si dhe mbështetjes 

së kompanisë për komunitetet fqinje, Antea vendosi të 

mbështesë këtë iniciativë dhe të sigurojë asistencën e saj 

në mënyrë direkte ndaj pjesës më të rëndësishme të 

shoqërisë tonë, fëmijëve.  

Shkolla Shpërdhet 
Instalohen në shkollë dritare dhe izolim 

Pas 

Policat e shtrirë dë shënjat  janë vendosur edhe si pjesë e masave të 

sigurisë në mënyrë që të kufizohet shpejtësia e automjeteve si në fabrikë 

ashtu edhe në rrugën drejt saj. 

Para 
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Në datën 5 qershor 2012, Dita Botërore e Mjedisit si dhe Dita 
Ndërkombëtare e Familjeve u festua në ambientet e fabrikës së 
Antea-s, nëpërmjet organizimit të një “Dite të Hapur”. Në këtë 
ditë fabrika ishte e hapur për të gjithë për të vizituar dhe për të 
mësuar për të. Festimet u fokusuan në familjet e punonjësve si 
dhe në komunitetin pranë fabrikës me dy qëllime të qarta: rritjen 
e ndërgjegjësimit mbi mbrojtjen e mjedisit tek fëmijët dhe 
rritjen e vëmendjes ndaj sigurisë dhe shëndetit për prindërit dhe 
familjet e tyre.  

Dita e hapur nisi me transportimin e pjesëmarrësve nga zonat 
rreth fabrikës dhe nga Tirana ( që u organizua nga kompania) për 
në fabrikë. Pas fjalimeve të mirëseardhjes nga përfaqësues të 
Kompanisë, u zhvillua një performancë teatrale për fëmijët me 
qëllim për të rritur ndërgjegjësimin mbi mbrojtjen e mjedisit. 
Pas teatrit u zhvillua një seminar për pjesëmarrëset femra, ku u 
diskutuan çështje të sigurisë në shtëpi dhe shmangja e aksidente-
ve.  

Në fund të eventit u zhvillua një konkurs muzike dhe vizatimi me 
fëmijët. Vizatimet më të mira u përzgjodhën dhe u futën në kal-
endarin për vitin 2013, që iu dha punonjësve dhe aktorëve të 
kompanisë.  

Ditë e Hapur në fabrikë 

Mësuesit e Thumanës & Borizanës trajnohen 

 Në frymën e nxitjes së mbrojtjes së mjedisit dhe rritjes së 
ndërgjegjësimit për kontributin e çdo personi për mbrojtjen e mjedisit, 
ANTEA ka mbështetur trajnimin e mësuesve të Thumanës dhe Bori-
zanës për përdorimin e paketës së gjelbër.  
 Paketa e gjelbër është një paketë informacioni për edukimin për 
mjedisin, për fëmijë ndërmjet moshës 11 dhe 14 për të mësuar për 
mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Paketa e gjelbër 
është kryesisht për mësues dhe nxënës në shkolla evropiane ku është 
implementuar disa herë. Që prej lancimit të saj në 2002, ajo është 
prodhuar në 20 gjuhë për 15 shtete.  
 ANTEA ka bërë të mundur trajnimin për mësuesit, si një 
mënyrë për futjen e arsimit mjedisor në shkolla duke filluar që nga 
moshat e reja. Mësuesit janë trajnuar në ambientet e fabrikës së ANTEA
-s, për dy ditë, lidhur me metodologjitë arsimore në zbatimin e paketës 
së gjelbër në shkolla, menaxhimin e mbetjeve, veprimtari lidhur me 
mjedisin në shkolla.  
 Shpresohet që ky trajnim dhe eksperienca e marrë ti lejojë 
mësuesit të rrisin ndërgjegjësimin mbi çështjet mjedisore ashtu sikurse 
dhe studentëve të tyre dhe ti nxisin ta mbrojnë atë në mënyrë aktive.  
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 Programi i trajnimit Cementors u zhvillua në ANTEA 
për tre javë, gjatë periudhës 25   qershor – 13 korrik 2012. 
Programi i trajnimit Cementors filloi në Egjipt në 2011 dhe 
është aplikuar edhe tek ANTEA që prej 2011.   
 I përqendruar kryesisht në zhvillimin e inxhiniereve të 
rinj në mënyrë të shpejtë për të qenë profesionistë në industrinë 
e çimentos, programi Cementors garanton njohuri industriale 
të kondensuara dhe rritje të shkallës së eksperiencës së marrë, 
që ndahet dhe transferohet nga trajnuesit e brendshëm tek inx-
hinerët.  
 Seminaret në ANTEA zgjatën 3 javë, me pjesëmarrjen 
e inxhinierëve, ku u prezantuan pikë së pari kompetencat krye-
sore industriale për profesionistë të çimentos, lidhur me kom-
petencat e kërkuara për çdo rol në fabrikë. Çështjet që u disku-
tuan ishin zbutja e ndikimit në mjedis të industrisë së çimentos, 
lëndët djegëse alternative, proceset e automatizimit në fabrikat 
e çimentos, levat për optimizmin e fabrikave dhe çështje të tjera 
specifike për sektorin e çimentos.  
 Cementors është një program trajnimi i bazuar në 
kuadrin e kompetencave industriale dhe është konsideruar për 
një kohë të gjatë nga grupi si një përqasje sistematike për të tra-
jnuar dhe për të zhvilluar njerëzit tanë bazuar në nevojat aktua-
le.  
 Si një nga kompanitë me teknologjinë më të avancuar 
në Shqipëri, ANTEA dhe punonjësit e saj nga të gjitha departa-
mentet marrin pjesë në trajnime dhe veprimtari të ndryshme 
gjatë vitit, me qëllim adresimin e nevojave të kompanisë, zhvil-
limin e aftësive profesionale të stafit dhe përmirësimin e punës 
së kompanisë.  

Trajnim Cementors në ANTEA 

 

 

 

 

Të gjithë kolegët tanë që u martuan: 

 

Alban Guni 

Aldorjan Gjeta 

Arben Jaku 

Avdul Halili 

Edlira Fortuzi & Enkel Gilaj 

Edmond Seferi 

Irtan Sejko 

Urime të përzemërta... 

Të gjithë kolegët tanë 

që janë bërë prindër: 

Adi Bylyku, për djalin e 

tij, Bianti 

Aleksandar Mojsovski, 

për djalin e tij, Davor  

Behar Disha, për djalin e tij Ryan  

Besmir Banushaj, për djalin e tij, 

Bjon  

Dimitrios Skolikis, për vajzën e tij, 

Chrisoula 

Dritan Dervishaj, për djalin e tij, 

Albios  

Ervin Isaj, për djalin e 

tij, Rei  

Florjan Çukaj, për va-

jzën e tij, Emili 

Gazmir Zalla, who për 

vajzën e tij, Xhensila  

Lulzim Tanuzi, për djalin e tij, Vath  

Maradon Laçi, për vajzën e tij, Lore-

na  

Shkelzen Xhafa, për vajzën e tij, 

Olivia  

Xhim Mirdita për vajzën e tij, Flor-

enca  
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Festë lamtumire për z. Angelos Kalogerakos, ish-

Drejtor I Përgjithshëm i ANTEA-s 

Me rastin e përfundimit të mandatit të zotit Angelos Kalogerakos, si Drejtor i Përgjithshëm i ANTEA-s u 

organizua një festë lamtumire për të festuar punën dhe qëndrimin e tij në Shqipëri gjatë këtyre viteve të 

fundit.  

Gjatë këtij eventi u shtrua një koktej i siguruar nga kontraktuesit e  Kompanisë. Zoti Skolikis, Drejtori i 

Burimeve Njerëzore mbajti një fjalim të shkurtër dhe në fund Flutura jonë këndoi një këngë. Punonjësit 

kaluan momente me njëri tjetrin dhe përshëndetën dhe uruan zotin Kalogerakos, disa prej të cilëve e 

kanë njohur dhe kanë punuar me zotin Kalogerakos që prej fillimit të projektit të ANTEA-s, për më shumë 

se pesë vjet më parë. 
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Angelos Kalogerakos filloi punën e tij tek TITAN Group gati më shumë se 20 vjet më parë dhe vazhdoi në 

pozicione të ndryshme brenda Grupit. Ai punoi në fabrikën Kamari dhe në fabrikën e Patras në Greqi si 

inxhinier mekanik dhe më pas punoi në Seksionin e Inxhinierisë dhe Teknologjisë së Grupit ku fillimisht 

punoi si Drejtor i Projekteve të Reja dhe më pas si Drejtor i Projekteve Teknike. Ishte pikërisht në këtë 

pozicion pune kur zoti Angelos Kalogerakos u përfshi në krijimin e projektit të  pazhvilluar më parë të 

ANTEA-s dhe më pas me implementimin e saj. Zoti Kalogerakos mori pjesë në të gjithë procesin e krijimit 

të ANTEA-s. Ai u caktua si Drejtor i Përgjithshëm i fabrikës në vitin 2009, një pozicion që e mbajti deri në 

shkurt 2012. Pas ANTEA-s Zoti Kalogerakos do të vazhdojë punën e tij në Grup në pozicionin e ri si 

Drejtor i Operacioneve për Çimenton në rajonin e Greqisë. Ne i urojmë shumë fat!  
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