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HEC Poçem shkon në gjykatë.

Përshkrimi Më 30 maj 2016, qeveria e Shqipërisë ka miratuar koncesionin për bashkimin e dy kompanive 
turke Ayen Enerji Şirketi Anonymous dhe Çinar-San Hafriyat Nakliyat Turizm Insaat San Ve 
TicLtd.St për të ndërtuar një hidrocentral të madh, me digë në lumin Vjosë. Sipas studimeve të 
shoqatës Eko Albania, ekzistojnë 38 HEC-e të parashikuara në gjithë  basenin e lumit Vjosa, nga 
ku 6 hidrocentrale të planifikuara në pjesën greke vetëm 1 është ndërtuar, hidrocentrali me 
digë i Pigait. 31 hidrocentrale janë të planifikuara në territorin e Shqipërisë: 8 diga janë 
planifikuar  përgjatë trungut të lumit Vjosë ndërsa 23 HEC-e shtesë në degëzimet e lumit Vjosë; 
4 prej të cilëve janë përfunduar dhe janë në prodhim dhe 4 të tjerë janë në ndërtim e sipër. 
Projekti i Poçem-it, është pjesë e këtij plani të madh dhe parashikon një digë prej 50 m të lartë i 
cili do të ndikojë jo vetëm një prej pjesëve më të vlefshme të Vjosës por do të ketë dhe ndikime 
të mëdha të përmbytjeve në pjesën e poshtme të digës. Projekti i Poçem-it, është aktualisht 
duke u përballuar me një padi në Gjykatën Administrative si pasojë e mos informimit, 
Deklaratës Mjedisore, Raportit të VNM-së të cilat pretendohet se janë mbajtur për më shumë se 
7 muaj të fshehta sipas OSHC-e vendore. Pas marrjes së një kopje të raportit të VNM-së në 
shtator 2016-të, një grup me ekspertë vendas përgatitën një raport analitik të VNM-së. OSHC-ja 
lokale Eko Albania e mbështetur nga organizatat ndërkombëtare si River Watch dhe Euronatur 
janë duke lobuar për deklarimin e Vjosës si një zonë “pa hidrocentrale”, duke kundërshtuar 
planet e ndërtimit në lumë. 7 protesta dhe më shumë se 70 artikuj në media/komunikata 
shtypi janë prodhuar për gjithë luginën e lumit Vjosë , duke përfshirë dhe HEC Poçem. Sipas, 
informacioneve zyrtare, raporti i VNM-së i është paraqitur publikut në 28 shkurt 2015 në Fier, 
por komuniteti lokal dhe qeveria lokale që preken nga ky projekt nuk janë informuar fare për 
këtë projekt dhe kanë protestuar duke u deklaruar kundra projektit.  
Sipas banorëve vendas dhe kryetarëve të bashkive përkatëse projekti përmbyt 2,500 ha tokë, 
ullishtë, pemëtore dhe zhvendos një numër të madh banorësh dhe efekti kumulativ është 
shumë herë më i madh pasi lë pa tokë një krahinë të madhe. 

Të dhëna kryesore Ayen Enerji Şirketi Anonymous" dhe "Çinar-San Hafriyat Nakliyat Turizm Insaat San Ve TicLtd.Sti 
Kapaciteti i instaluar është 102.2 MW dhe prodhimi i parashikuar është 3,668 GWH. Diga e 
hidrocentralit do të jetë 50m e lartë dhe gjatësia e saj prej 200m. Madhësia e liqenit do jetë 
23.5 km². 

Burimi i konfliktit Përmbytjet e tokës – niveli i 1-rë i konfliktit 
Peizazhi  - niveli i 2-të i konfliktit 
Papunësia nga përmbytja – niveli i 3-të i konfliktit 

Detajet e projektit dhe 
aktorët 
Zona e projektit 
Niveli i investimit 

160.1 milion euro. 
Banorët vendas, administratorët dhe bashkitë përkatëse, kryetarët e fshatrave, media lokale, 
OSHC-të lokale dhe ndërkombëtare, shkencëtarët dhe fermerët. 

Konflikti dhe mobilizimi 
 

Protestë rruge, studim alternativ i VNM-së, angazhim mediatik, rishqyrtim i studimit nga 
ekspertë dhe profesorë, padi në gjykatë. 
Kronologjia e konfliktit: 

- Më 5 shkurt 2016, OSHC-të protestuan kundra HEC Poçem-it pasi u hapën ofertat e 
tenderit nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë, 

- Më 10 shkurt 2016, OSHC-të protestuan në konferencën HydroTech Albania kundra 
HEC Poçem-it dhe HEC-eve të planifikuara për ndërtim në Vjosë, 

- Më 13 maj 2016, në kuadër të Turit Ballkanit të Lumenjve, 500 persona të ndryshëm 
nga Evropa vozitën në shenjë proteste në Luginën e Vjosës. Turi u udhëhoq nga Rok 
Rozman në kuadër të fushatës “Ruani zemrën blu të Evropës” në 16 lumenj në 6 
vende në 35 ditë, 

- Më 18 maj 2016, një flotila protestoi në Qesarat afër HEC Kalivaç-it. Vozitës të kayak-
ëve, Ulrike Lunacek ( Deputete e parlamentit të BE) dhe Delegacioni i BE-së në Tiranë 
vozitën nga Qesarat-i në urën e Poçem-it (vendi i digës së planifikuar të Poçem-it). 
Banorët dhe komuniteti vendas iu bashkuan gjithashtu. 

- Më 20 maj 2016, u mbajt një protestë në Tiranë para Kryeministrisë për anulimin e 
gjithë HEC-eve në Vjosë dhe në Valbonë, 

- Më 8 qershor 2016 shkencëtarët vendas dhe të huaj firmosën një  memorandum ku 
kërkonin një moratorium 3 vjeçar për Luginën e Vjosës dhe një VNM të saktë për HEC 
Poçem, 

- Më 14 qershor 2016 banor vendas nga fshati Kutë bllokuan rrugën nacionale Levan-
Tepelenë, 

- Më 25 qershor 2016 banorë të fshatit Kutë protestuan sëbashku me banorë të 
Luginës së Valbonës para zyrës së Kryeministrisë në Tiranë, 



Rastet e konflikteve ujore të lidhura me zhvillimin e hidroenergjisë në Shqipëri
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HEC Poçem shkon në gjykatë.

- Më 8 shtator 2016 disa sllovenë protestuan në Slloveni ndërsa Kryeministria Rama 
ishte për vizitë në një aktivitet, 

- Në nëntor 2016, 2000 banorë të Kutës firmosën një peticion ku i kërkonin 
Kryeministrit të anulonte koncesionin e Poçem-it, 

- Më 4 nëntor 2016 banorë nga Kuta dhe Sevaster (komunitetet e prekura nga të dyja 
anët e lumit) protestuan sëbashku me OSHC-të, qeverinë vendore dhe deputetë të 
zonës. Njëkohësisht u bllokua dhe rruga nacionale si shenjë proteste, 

- Më 2 dhejtor 2016, shoqata Eko Albania dhe OSHC-të ndërkombëtare RiverWatch dhe 
Euronatur depozituan një padi në gjykatën administrative të Tiranës kundra HEC 
Poçem. 

Ndikimi i konfliktit Potencial 
Ndikimi mjedisor: shkatërrimi i peizazhit, humbja e biodiversitetit, përmbytjet. 
 
Potencial 
Ndikimi socio-ekonomik: pakësimi i turizmit, humbja e bujqësisë dhe ekonomisë bujqësore, 
zhvendosja e popullsisë.  

Rezultati i konfliktit Licencuar 
Asnjë ndryshim institucional 
Në proces 

Burime  
dhe 
materiale/Referencat 

- http://balkanrivers.net 
- Fletë Informuese e Hidrocentralit të Poçem-it, përgatitur nga Euronatur dhe 

RiverWatch, Eco Albania 2016. 
- http://balkanrivers.net/sites/default/files/Prominent%20Supporters.pdf 
- http://www.ecoalbania.org/228-scientists-from-33-countries-support-europes-last-

wild-river/ 
- http://everything.plus/HEC_pocem/CqycP-fDj34.video 
- Padi e përgatitur për HEC Poçem dhe depozitur në Gjykatën Administrative të Tiranës, 

Dhjetor 2016. 

 




