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Στην οικογένεια του Αngel Shark Project και η Ελλάδα 
 

Οι αγγελοκαρχαρίες είναι μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες καρχαριών και σαλαχιών στο κόσμο. 
Συνολικά υπάρχουν 22 είδη αγγελοκαρχαριών σε όλο το κόσμο ενώ στη Μεσόγειο εντοπίζονται τρία 
είδη με το Αιγαίο να αποτελεί μια από τις λίγες περιοχές της Μεσογείου όπου υπάρχουν και τα τρία 
είδη αναδεικνύοντας το ως μια σημαντική περιοχή για την προστασία τους. 
 
Οι αγγελοκαρχαρίες είναι πεπλατυσμένοι, μετρίου μεγέθους καρχαρίες με πλατιά θωρακικά 
πτερύγια και μάτια είναι τοποθετημένα στη ραχιαία πλευρά του σώματος. Στην Ελλάδα, οι 
αγγελοκαρχαρίες, γνωστοί και ως Ρίνες, αποτελούσαν ένα δημοφιλές και ακριβό έδεσμα στο 
παρελθόν. Ωστόσο, η συστηματική εκμετάλλευση τους έχει φέρει τους πληθυσμούς τους στα όρια 
της εξαφάνισης. Έτσι οι μεσογειακοί πληθυσμοί και των τριών ειδών έχουν ήδη αξιολογηθεί ως 
«Κρισίμως Κινδινεύοντες» σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνής Ένωσης 
Προστασίας της Φύσης, λόγω της σημαντικής μείωσης του πληθυσμού τους, καθώς και πολλών 
τοπικών εξαφανίσεων.  
 
Τα τελευταία τρία χρόνια, η iSea έχει κάνει μια σειρά από ενέργειες που έχουν ως βασικό σκοπό την 
προστασία αυτού του είδους τόσο στη Μεσόγειο όσο και στην Ελλάδα. Αυτές οι ενέργειες 
περιλαμβάνουν: τη συμβολή της στη δημιουργία του Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των 
Αγγελοκαρχαριών στη Μεσόγειο αλλά και του Σχεδίου Δράσης για την Προστασία των 
Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη, την ενεργή αναζήτηση και συλλογή δεδομένων που 
αφορούν την εμφάνιση αγγελοκαρχαριών, και την υλοποίηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην 
καλύτερη κατανόηση της κατανομής και οικολογίας του είδους στην Ελλάδα καθώς και την 
ευαοσθητοποίηση των αλιέων και την βελτιστοποίηση της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 
 
Ως συνέχεια αυτών των προσπαθειών, ανακοινώνεται το Αngel Shark Project: Greece, μια 
συνεργατική πρωτοβουλία της iSea και της Shark Trust, του Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC), του Zoological Research Museum Alexander Koenig (ZFMK) και του Zoological 
Society of London (ZSL), που έχει σαν στόχο τη διερεύνηση της σημασίας του Αιγαίου για τα τρία 
είδη αγγελοκαρχαριών που διαβιούν σε αυτό καθώς και τη συνολική βελτίωση της προστασία τους 
στις Ελληνικές θάλασσες. Το Αngel Shark Project: Greece θα λειτουργήσει στην Ελλάδα ως μια 
ομπρέλα προγραμμάτων που θα υλοποιούνται από διαφορετικούς εταίρους και χρηματοδότες αλλά 
που θα έχουν ως κοινό σκοπό την προστασία των αγγελοκαρχαριών που βρίσκονται στη χώρα μας. 
Επι του παρόντος, το Αngel Shark Project: Greece περιλαμβάνει τα προγράμματα «Ενίσχυση της 
Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο Αιγαίο» και «Παρακολούθηση Απειλούμενων 
Ελασμοβράγχιων στο Νότιο Αιγαίο». 
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Angel Shark Project - Το Angel Shark Project (ASP) είναι ένα 
διεπιστημονικό πρόγραμμα που συλλέγει οικολογικά και 
πληθυσμιακά δεδομένα, ενώ συνεργάζεται με τοπικές κοινότητες, 
ερευνητές και κυβερνήσεις για να ευαισθητοποιήσει και να βοηθήσει 
στη διατήρηση των αγγελοκαρχαριών www.angelsharkproject.com. 
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε το μέλλον των αγγελοκαρχαριών 
που κινδυνεύουν με εξαφάνιση σε όλο το εύρος τους. Το ASP ιδρύθηκε 
το 2014, και οι βασικοί εταίροι του προγράμματος είναι το Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), το Zoologisches 
Forschungsmuseum Alexander Koenig (ZFMK) και η Zoological Society 
of London (ZSL), ενώ έχει και άλλους συνεργάτες στις περιοχές 
κατανομής των αγγελοκαρχαριών. Το ASP έχει γίνει η καθιερωμένη 
αρχή για επιτόπιες δράσεις διατήρησης και έρευνας για τους 
αγγελοκαρχαρίες. Το ASP διαθέτει επί του παρόντος τέσσερα 
προγράμματα: ASP: Canary Islands, ASP:Wales, ASP:Libya και 
ASP:Greece. 

 

iSea - Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση, που ιδρύθηκε το 
2016 στην Θεσσαλονίκη. Κύριος στόχος της είναι η προστασία των 
υδάτινων οικοσυστημάτων και της χλωρίδας και πανίδας που 
διαβιούν σε αυτά μέσα απο την έρευνα, την ευαισθητοποίηση, την 
επιστλημη των πολιτών και τη προώθηση πολιτικών προστασίας. Η 
iSea αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα έμπειρων 
επιστημόνων με υπόβαθρο στη θαλάσσια βιολογία και 
περιβαλλοντική διαχείριση, πολιτική και εκπαίδευση. 
https://isea.com.gr/ 

 

The Shark Trust -  Η Shark Trust είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση με 
έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, αφιερωμένη στη διαφύλαξη του 
μέλλοντος των καρχαριών μέσω θετικών αλλαγών. Η Shark Trust το 
επιτυγχάνει αυτό μέσω της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της επιρροής 
και της δράσης. Υποστηρίζει τις πολιτικές αλλαγές και επιδιώκει την 
εμπλοκή και συμμετοχή του κοινού και των ενδιαφερομένων. 
Λειτουργώντας στη διασταύρωση της επιστήμης, της πολιτικής και της 
δράσης για τη διατήρηση των ειδών, η Shark Trust συνεργάζεται με 
άλλους φορείς για να εξασφαλίσει αξιόπιστες, ρεαλιστικές λύσεις που 
μπορούν να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν για την 
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αποτελεσματική προστασία των πληθυσμών καρχαριών. 
www.sharktrust.org 

 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) - Το Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) είναι ένα από τα κορυφαία 
ισπανικά πανεπιστήμια και είναι ηγέτης στη χρήση νέων τεχνολογιών 
και έρευνας που σχετίζεται με θαλάσσιες περιοχές. Αποτελείται από 
153 ερευνητικές ομάδες που καλύπτουν όλους τους τομείς της 
γνώσης. www.ulpgc.es 

 

Zoological Research Museum Alexander Koenig - Leibniz Institute for 
Animal Biodiversity (ZMFK) - Το Zoological Research Museum 
Alexander Koenig - Leibniz Institute for Animal Biodiversity Foundation 
(ZFMK) είναι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία φυσικής ιστορίας της 
Γερμανίας. Το μουσείο φημίζεται για τον ηγετικό του ρόλο στην 
αρχειοθέτηση, την έρευνα και την κατανόηση της βιοποικιλότητας. 
www.zfmk.de 

 

Zoological Society of London (ZSL) - Η ZSL (Zoological Society of 
London) είναι μια παγκόσμια εθελοντική οργάνωση για την διατήρηση 
του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία εργάζεται για την δημιουργία 
ενός κόσμου όπου η άγρια ζωή ευημερεί. Από την έρευνα απειλών 
προς την υγεία των ζώων, μέχρι και την βοήθεια των ανθρώπων και 
της φύσης να ζουν αρμονικά μεταξύ τους, η ZSL είναι αφοσιωμένη στο 
να επαναφέρει την άγρια ζωή από την επικείμενη εξαφάνιση. Η 
δουλειά μας φαίνεται μέσω της καινοτόμου έρευνάς μας, της 
διατήρησης φυσικών τοπίων ανά τον κόσμο και την συμμετοχή 
εκατομμυρίων κόσμου μέσω των δυο ζωολογικών μας κήπων, του ZSL 
London Zoo και του ZSL Whipsnade Zoo. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε μας στην ιστοσελίδα www.zsl.org. 

 

Χρηματοδότες 
 

 


