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Η Μεσόγειος θάλασσα είναι μια μικρή ημίκλειστη λεκάνη με ιδιαίτερα 
φυσικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά και φιλοξενεί το 7% της 
παγκόσμιας βιοποικιλότητας χονδριχθύων. Αντίστοιχα, οι Ελληνικές 
θάλασσες διατηρούν μια μεγάλη ποικιλία ειδών, συμπεριλαμβανομένων 
και των αγγελοκαρχαριών. Κάποια είδη χονδριχθύων μετακινούνται σε 
ευρεία γεωγραφική εμβέλεια σε αντίθεση με άλλα είδη, τα οποία κατοικούν 
στην υφαλοκρηπίδα. Η αλιευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα λαμβάνει 
χώρα κατά κύριο λόγο στην υφαλοκρηπίδα, γεγονός που επηρεάζει 
αρνητικά τους χονδριχθύες που διαβιούν σε αυτή, άμεσα μέσω της 
αλίευσης τους αλλά και έμμεσα μέσω της υποβάθμισης των ενδιαιτημάτων 
τους. Οι αγγελοκαρχαρίες είναι βενθοπελαγικά είδη και επηρεάζονται 
αντίστοιχα και αυτοί αρνητικά από την εντατικοποίηση της αλιείας, κυρίως 
μέσω της μηχανότρατας. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να 
ακολουθηθεί  μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση των ειδών 
αυτών, από ότι εφαρμόζεται συνήθως για άλλα θαλάσσια είδη. Είναι 
δεδομένο ότι απαιτείται μια προσεκτική και από κοινού προσέγγιση στη 
διαχείριση σε όλη τη Μεσόγειο, η οποία θα περιλαμβάνει τη μείωση της 
αλιευτικής προσπάθειας, καθώς και μείωση της παρεμπίπτουσας αλιείας.

Η Μεσόγειος συνορεύει με περισσότερες από 20 χώρες με διαφορετικούς 
πολιτισμούς και θρησκείες. Η βιώσιμη αλιεία και η προστασία των 
χονδριχθύων πρέπει να είναι κοινός στόχος των εμπλεκόμενων χωρών· 
κατά συνέπεια, υπάρχει η ανάγκη συντονισμού των διαφορετικών 
διαθέσιμων προσεγγίσεων. Ωστόσο, προτού γίνει οποιαδήποτε περεταίρω 
ενέργεια, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής κατανόηση της τρέχουσας 
κατάστασης των πληθυσμών των χονδριχθύων, ξεκινώντας από βασικές 
γνώσεις σχετικά με τη βιολογία και τη βιογεωγραφία ειδών όπως οι 
αγγελοκαρχαρίες. 
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Γλωσσάριο 
Χονδριχθείς: μια τάξη που περιλαμβάνει ψάρια με σπόνδυλους από 
χόνδρο (καρχαρίες, σαλάχια, χίμαιρες).

Ελασμοβράγχια: μια υφομοταξία χονδριχθύων που περιλαμβάνει 
καρχαρίες και βάτους.

Κρίσιμες περιοχές για τους αγγελοκαρχαρίες: συγκεκριμένες γεωγραφικές 
περιοχές που περιέχουν βασικά χαρακτηριστικά απαραίτητα για τη 
διατήρηση των αγγελοκαρχαριών. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν 
περιοχές όπου δεν διαβιούν επί του παρόντος αυτά τα είδη αλλά που θα 
είναι απαραίτητες για την αποκατάστασή ή τη διατήρησή τους (μεταξύ 
άλλων περιοχές αναπαραγωγής).

Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της 
Φύσης: η πληρέστερη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση κινδύνου 
εξαφάνισης των ειδών. Προσφέρει ζωτικές πληροφορίες για το εύρος 
εξάπλωσης, το μέγεθος του πληθυσμού, το περιβάλλον και την οικολογία, 
τη χρήση ή / και το εμπόριο, τις απειλές και δράσεις προστασίας ειδών για 
την ενημέρωση δράσεων διατήρησης.

Επιστήμη των Πολιτών: η πρακτική της συμμετοχής και συνεργασίας των 
πολιτών στην επιστημονική έρευνα για την αύξηση της επιστημονικής 
γνώσης.

Τοπική οικολογική γνώση: η γνώση που σχετίζεται με την οικολογία, η 
οποία αποκτάται μέσω προσωπικών παρατηρήσεων και αλληλεπιδράσεων 
με τοπικά οικοσυστήματα και επιπλέον αφορά στην κοινοποίησή της σε 
τοπικούς ενδιαφερόμενους.

Απειλή: ένας παράγοντας που ενδέχεται να προκαλέσει είτε σημαντική 
μείωση του αριθμού των ατόμων του είδους ή περιορισμό της 
γεωγραφικής κατανομής του είδους.

Συντομογραφίες
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΛΣΤΑΤ: Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΘΠΠ: Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή

CMS: Σύμβασης περί της διατηρήσεως των αποδημητικών ειδών που 
ανήκουν στην άγρια πανίδα (Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals)

IUCN: Διεθνής Ένωση Προστασίας της Φύσης (International Union for 
Conservation of Nature)

RAP: Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην 
Μεσόγειο (Regional Action Plan)

SubRAP: Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο 
Αιγαίο και την Κρήτη (SubRegional Action Plan)



Οι Αγγελοκαρχαρίες Παγκοσμίως

Οι αγγελοκαρχαρίες είναι πεπλατυσμένοι, μετρίου μεγέθους καρχαρίες με 
πλατιά θωρακικά πτερύγια και ραχιαία τοποθετημένους οφθαλμούς και 
φυσητήρες. Παγκοσμίως, υπάρχουν 22 είδη αγγελοκαρχαριών[1]. Η κατα- 
νομή τους εκτείνεται από εύκρατες μέχρι τροπικές θάλασσες και τα 
περισσότερα από τα είδη αυτά διαβιούν στην υφαλοκρυπίδα και τις 
κατωφέριές της, σε βάθος μέχρι 500 m  [2].

Δυστυχώς, εξαιτίας των βιολογικών χαρακτηριστικών τους, π.χ. τους 
αργούς ρυθμούς ανάπτυξης και αναπαραγωγής, της βενθικής φύσης τους  
που τους καθιστά ευάλωτους σε αλιευτικά εργαλεία όπως τα δίχτυα και σε 
συνδυασμό με την εντατικοποίηση της αλιείας, οι αγγελοκαρχαρίες έχουν 
γίνει η τρίτη πιο απειλούμενη οικογένεια ελασμοβράγχιων στον κόσμο, με 
πολλά είδη να χρειάζονται άμεσα προστασία [3]. 

Οι Αγγελοκαρχαρίες στη Μεσόγειο

Η Μεσόγειος θάλασσα φιλοξενεί τρία είδη αγγελοκαρχαρία:

την Ακανθορίνα (Squatina aculeata)

τη Ματορίνα  (Squatina oculata)

 τον Αγγελοκαρχαρία  (Squatina squatina)
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Οι Μεσογειακοί πληθυσμοί των προαναφερθέντων ειδών έχουν ήδη 
αξιολογηθεί ως «Κρισίμως Κινδινεύοντες» σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα 
Απειλούμενων Ειδών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης [4], 
γεγονός που υποδεικνύει τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης των 
ειδών αυτών. Οι Ακανθορίνες, Ματορίνες και Αγγελοκαρχαρίες βρίσκονται 
σε αυτήν την κατάσταση λόγω προγενέστερων μειώσεων πληθυσμών, 
καθώς και πολλών τοπικών εξαφανίσεων, ως αποτέλεσμα της ιστορικής 
τους αλλά και της τρέχουσας υπερεκμετάλευσής τους από τη 
βενθοπελαγική αλιεία και ειδικότερα από τις τράτες [5], [6], [7], [8], [9].

Παρά το γεγονός ότι οι εμφανίσεις των αγγελοκαρχαριών είναι εξαιρετικά 
περιορισμένες, έχει παρατηρηθεί ότι η κατανομή τους στη λεκάνη της 
Μεσογείου είναι σποραδική, και ότι έχουν σημειωθεί αρκετές τοπικές 
εξαφανίσεις[6],[10],[11]. Στη Μεσόγειο, στοχευόμενη αλιεία αγγελοκαρ- 
χαριών λαμβάνει χώρα μόνο στη Λιβύη, όπου παρατηρούνται εκφορτώσεις 
αξιοσημείωτου όγκου [6]. 

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2019 δημοσιεύτηκε το Σχέδιο Δράσης για την 
Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στη Μεσόγειο (RAP) [13], με όραμα την 
αποκατάσταση των αγγελοκαρχαριών της Μεσογείου σε σταθερούς 
πληθυσμούς ικανούς να εκπληρώσουν τους οικολογικούς τους ρόλους σε 
ένα υγιές οικοσυστήμα. Πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Δράσης (RAP) 
είναι να παρέχει ένα πλαίσιο προτεινόμενων δράσεων για τη διατήρηση των 
αγγελοκαρχαριών στη Μεσόγειο. Πιο συγκεκριμένα, στο RAP τίθενται τρεις 
βασικοί στόχοι που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του σκοπού του:

1.  Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας των αγγελοκαρχαριών από 
την αλιεία στη Μεσόγειο.

2.  Προσδιορισμός και προστασία των κρίσιμων περιοχών για τους 
αγγελοκαρχαρίες.

3.  Θέσπιση, εφαρμογή και επιβολή εθνικής νομοθεσίας για τους 
αγγελοκαρχαρίες.
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Οι Αγγελοκαρχαρίες στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
(1967–2017), δεν πραγματοποι- 
ούνται εκφορτώσεις αγγελοκαρ- 
χαριών στην Ελλάδα[15]. Ωστό- 
σο, αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 
γεγονός ότι οι κατηγορίες εκφορ- 
τώσεων ελασμοβράγχιων που 
υπάρχουν είναι συγκεντρωτικές 
και συμπεριλαμβάνουν πολλά 
είδη μαζί. 

Για τον λόγο αυτό, η επιστήμη των 
πολιτών, οι καταγραφές μέσω 
των κοινωνικών δικτύων και η 
τοπική οικολογική γνώση έχουν 
καθοριστικό ρόλο στη συλλογή 
δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, 
από τις παραπάνω πηγές προ- 
έρχονται περισσότερες από 15 
καταγραφές αγγελοκαρχαριών 
στα Ελληνικά ύδατα, κατά το 
διάστημα 2013-2020 , εκ των 
οποίων 4 καταγραφές αφορού- 
σαν αγγελοκαρχαρίες που διατί- 
θονταν προς πώληση.

Οι πρόσφατες αυτές ενδείξεις για 
την εμφάνιση και των τριών Μεσο- 
γειακών ειδών αγγελοκαρχαριών 
συνεισέφεραν στην αναδειξη του 
Αιγαίου  και  Κρητικού πελάγους, 
ως περιοχές προτεραιότητας για τη 
διατήρησή τους στη Μεσόγειο [16]. 

Οι κύριες απειλές για τους 
αγγελοκαρχαρίες σε αυτές τις 
περιοχές περιλαμβάνουν: την 
εκφόρτωση και καταγραφή τους 
σε συγκεντρωτικές κατηγορίες και 
όχι σε επίπεδο είδους, τα προβλή- 
ματα αναγνώρισης των ειδών 
τόσο στην παράκτια όσο και στη 
Μέση αλιεία, την Παράνομη, 
Λαθραία και Άναρχη Αλιεία, τον 
αντίκτυπο διαφορετικών τύπων 
αλιευτικών εργαλείων, καθώς και 
την περιορισμένη υφιστάμενη γνώ- 
ση σχετικά με τα ενδιαιτήματα που 
προτιμούν και τις επιπτώσεις των 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων 
[16].

Με βάση τα παραπάνω, δημιου- 
ργήθηκε το Σχέδιο Δράσης για την 
Προστασία των Αγγελοκαρχα- 
ριών στο Αιγαίο και την Κρήτη 
(SubRAP) [16], σύμφωνα με τους 
σκοπούς και τους στόχους του 
RAP, ώστε να χρησιμεύσει ως ένας 
αναλυτικός οδηγός που μπορούν 
να χρησιμοποιούν οι κατά τόπους 
κυβερνήσεις για την προστασία και 
τη διατήρηση των αγγελοκαρχα- 
ριών.

Στην Ελλάδα, οι αγγελοκαρχαρίες, 
γνωστοί και ως Ρίνες, αποτελού- 
σαν ένα δημοφιλές και ακριβό 
έδεσμα στο παρελθόν. Επί του 
παρόντος, οι αλιείς, οι ιχθυοπώ- 
λες και οι ιδιοκτήτες εστιατορίων 
χρησιμοποιούν το κοινό όνομα 
«Ρίνα» για να πουλήσουν είδη 
Dasyatis (τρυγώνα) και Raja 
(ράγια) προκειμένου να αυξή- 
σουν το κέρδος τους [14].
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Ενίσχυση της Προστασίας των 
Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο 

Η πρόσφατη αναφορά αρκετών καταγραφών 
αγγελοκαρχαριών στις Κυκλάδες και τα 
Δωδεκάνησα, έδειξε ότι οι περιοχές αυτές είναι 
δυνητικά πολύ σημαντικές για τις Ακανθορίνες, 
τις Ματορίνες και τους Αγγελοκαρχαρίες.Σε 
αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα «Ενίσχυση της 
Προστασίας των Αγγελοκαρχαριών στο Νότιο 
Αιγαίο», το οποίο υλοποιείται από την iSea σε 
συνεργασία με τη Shark Trust, με την 
υποστήριξη του Angel Shark Project και τη 
χρηματοδότηση του Shark Conservation Fund, 
στοχεύει στη βελτίωση και την ενίσχυση της 
διατήρησης των αγγελοκαρχαριών και την 
προώθηση της διατήρησης ελασμοβράγχιων 
στη χώρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγμα- 
τοποιηθεί περαιτέρω έρευνα για την υποστή-    
ριξη δράσεων προστασίας και πολιτικών 
διατήρησης του είδους. Αυτό θα επιτευχθεί 
μέσα από τον εντοπισμό περιοχών που είναι 
κρίσιμες για τους αγγελοκαρχαρίες και 
παρουσιάζονται σε αυτή την αναφορά. 
Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί η ιεράρχηση 
δραστηριοτήτων διατήρησης σε σημαντικές 
περιοχές που δεν διαθέτουν επαρκή προστα- 
σία, θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά εργα- 
στήρια με σκοπό την κατάρτιση σχετικά με 
την αναγνώριση, τις ορθές πρακτικές και τη 
συλλογή δεδομένων για τους αγγελοκαρ- 
χαρίες. Επίσης, πρόκειται να γίνει  μετά- 
φραση και διανομή οδηγών διαχείρισης και 
αναγνώρισης αγγελοκαρχαριών στις σχετι- 
κές  αρμόδιες αρχές και ενδιαφερόμε- 
νους. Εν κατακλείδι θα πραγματοποιηθούν 
συναντήσεις με το αρμόδιο υπουργείο, αλλά 
και τις σχετικές εθνικές αρχές για να συζητη- 
θεί η ενίσχυση της νομοθεσίας ώστε να 
εξασφαλισθεί η διατήρηση των συγκε- 
κριμένων ειδών.  
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Σημαντικές Περιοχές και Οικότοποι για τη Διατήρηση 
Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο

Για την παραγωγή των χαρτών κατανομής των αγγελοκαρχαριών, 
χρησιμοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιμες καταγραφές από τον Xάρτη Παρατη- 
ρήσεων Αγγελοκαρχαριών  του Δικτύου Διατήρησης Αγγελοκαρχαριών. 
Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τα ακόλουθα προγράματα:

1.  The MECO (Mediterranean Elasmobranchs Citizen 
Observations) project

2.  The Mediterranean Large Elasmobranchs Monitoring 
(MEDLEM) Species 

3.  MARISCA: Maritime Spatial Planning for the protection 
and conservation of the biodiversity in the Aegean Sea

4.  SharkPulse

5.  By ElasmoCatch: monitoring elasmobranch fisheries in 
the North Aegean 

Για τον εντοπισμό περιοχών με μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης 
αγγελοκαρχαριών και λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη δεδομένων πεδίου, 
χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο κατανομής (Distribution Modelling). 
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https://www.facebook.com/theMECOproject

http://www.marisca.eu/index.php/en/
http://sharkpulse.cnre.vt.edu/

https://isea.com.gr/by-elasmocatch/?lang=en

https://angelsharknetwork.com/?fbclid=IwAR0HSjMUl2gh-05JOeE3FRLy0jJIGz-DsqEMslxtvmI8h5W88NfWgsU5efw#map



Εικόνα 1: Πιθανή κατανομή των τριών ειδών αγγελοκαρχαρία. Οι σκούρες μπλε περιοχές δείχνουν υψηλή πιθανότητα 
εμφάνισης αγγελοκαρχαρία και οι πιο ανοιχτόχρωμες περιοχές δείχνουν χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης 
αγγελοκαρχαρία.
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Τα αποτελέσματα του μοντέλου κατανομής χρησιμοποιήθηκαν για το 
μοντέλο χωρικής προτεραιοποίησης για διατήρηση ειδών και οικοτόπων 
(Spatial Prioritization modelling), το οποίο στοχεύει στη δημιουργία μιας 
χωρικής ιεραρχίας περιοχών σύμφωνα με την αξία διατήρησής τους. Με 
βάση τα παραπάνω εντοπίστηκαν συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες 
πρέπει να γίνουν στοχευμένες δράσεις ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση 
των αγγελκαρχαριών (Εικ. 2). 

Τρεις περιοχές φαίνεται να είναι οι πιο κρίσιμες και για τα τρία είδη 
αγγελοκαρχαριών: 

 ● η  περιοχή των Κυκλάδων, 
 ● το Νοτιοανατολικό Αιγαίο και ιδιαίτερα η περιοχή ανάμεσα στη  
 Σάμο και τη Ρόδο και
 ● οι Βόρειες ακτές της Κρήτης. 

Αυτές οι τρεις περιοχές αποτυπώνουν αποτελεσματικότερα τη χωρική 
κατανομή της Ματορίνας, σε μικρότερο βαθμό την κατανομή του 
Αγγελοκαρχαρία και σε ακόμη μικρότερο βαθμό της Ακανθορίνας.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων υποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει 
κάποια ουσιαστική αλληλοεπικάλυψη από τα υφιστάμενα δίκτυα 
προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών με τις περιοχές 
προτεραιότητας. Ωστόσο, δεδομένου του χαμηλού αριθμού των 
παρατηρήσεων αγγελοκαρχαριών, οι οποίες πιθανότατα αντικατο- 
πτρίζουν τη χαμηλή πληθυσμιακή αφθονία των ειδών αυτών, πρέπει 
να καταβληθεί περισσότερη προσπάθεια για την παρακολούθησή 
τους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια πιο λεπτομερής 
ανάλυση.
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Εικόνα 2: Α) Ο χάρτης προτεραιοποίησης για τα τρία είδη αγγελοκαρχαριών. Οι περιοχές υψηλής προτεραιότητας 
επισημαίνονται με σκούρο μπλε χρώμα και περιοχές χαμηλής προτεραιότητας με γαλάζιο. Β) Ο χάρτης παρουσιάζει τις 
περιοχές προτεραιότητας όπου η πιθανότητα εύρεσης αγγελοκαρχαριών είναι 90% (μπλε χρώμα), μαζί με τις υπάρχουσες 
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) (ανοιχτό πράσινο χρώμα).

B)

A)
A)
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Ισχύουσα 
Νομοθεσία 

² Τα συμβαλλόμενα μέρη που είναι στο εύρος της κατανομής ενός μεταναστευτικού είδους που 
αναφέρεται στο Παράρτημα Ι θα προσπαθήσουν να τα προστατεύσουν αυστηρά: απαγορεύοντας 
τη λήψη τέτοιων ειδών, με πολύ περιορισμένο πεδίο εξαιρέσεων, διατηρώντας και, όπου απαιτείται, 
αποκαθιστώντας τους οικοτόπους τους,προλαμβάνοντας, αφαιρώντας, και μετριάζοντας τα 
εμπόδια στη μετανάστευσή τους και τον ελέγχοντας άλλους παράγοντες που ενδέχεται να τους 
θέσουν σε κίνδυνο.
³ Παράρτημα III – Προστατευόμενα είδη πανίδας

Εκτός από την προαναφερθείσα νομοθεσία, το Σχέδιο Δράσης για τη 
Διατήρηση των Χονδριχθύων στη Μεσόγειο Θάλασσα παρέχει ένα πλαίσιο 
για τη διατήρηση των ειδών και την προστασία των οικοτόπων τους. Για την 
επίτευξη αυτού του Σχεδίου Δράσης, απαιτείται αυξημένη συνεργασία 
ανάμεσα σε διαφορετικούς τομείς σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές 
επίπεδο.

Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να 
εφαρμόσει τον Κανονισμό (EΕ) 2015/2102 (και για τα τρία είδη) και τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1241 (για τον Αγγελοκαρχαρία). Επιπλέον, η χώρα 
υποχρεούται να παρακολουθεί και τα τρία είδη αγγελοκαρχαριών βάσει της 
κατ' εξουσιοδότηση απόφασης (ΕΕ) 2019/910 της Επιτροπής. Εν κατακλείδι, 
είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι προς το παρόν δεν υπάρχει σχέδιο 
δράσης για τη διατήρηση των ελασμοβράγχιων στην Ελλάδα.
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Μελλοντικά Βήματα

Με βάση τα ευρήματά μας, παραθέτουμε ορισμένες προτάσεις που θα 
βελτιώσουν τη διατήρηση των αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο.

 •Αναγνώριση της ανάγκης συμμόρφωσης με τις επιταγές του   
 Κανονισμού (EΕ) 2015/2102 και της Σύστασης GFCM 42/2018/2.

 •Βελτίωση της αναγνώρισης ειδών μέσω της κατάρτισης (π.χ.   
 εκπαιδευτικά σεμινάρια) των αρμόδιων αρχών. 

 •Αλλαγή στις κατηγορίες εκφόρτωσης ελασμοβράγχιων ώστε να  
 καταγράφονται σε επίπεδο είδους για τη διευκόλυνση της   
 συμμόρφωσης της χώρας με τον Κανονισμό της ΕΕ.

 •Αύξηση της ποιότητας των δεδομένων που αφορούν    
 αγγελοκαρχαρίες αλλά και αύξηση της προσβασιμότητας σε αυτά  
 από το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων. 

 •Ελαχιστοποίηση της παράνομης αλιείας και εμπορίας μέσα από  
 την ενημέρωση και τη συνεργασία με την αλιευτική κοινότητα.

 •Ενίσχυση των δικτύων επιστήμης των πολιτών, ώστε να παρέχονται  
 περισσότερες καταγραφές για τα τρία είδη αγγελοκαρχαριών, και να  
 δρουν συμπληρωματικά μαζί με τα εθνικά συστήματα    
 παρακολούθησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τρέχουσα ανάλυση δείχνει χαμηλή 
αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στις καθιερωμένες Θαλάσσιες Προστα- 
τευόμενες Περιοχές (ΘΠΠ) της Ελλάδας και των περιοχών προτεραιότητας 
του είδους. Έτσι, θα ήταν σημαντικό να συζητηθεί μια επέκταση του 
υπάρχοντος δικτύου ΘΠΠ, ώστε να συμπεριληφθούν και περιοχές που 
είναι σημαντικές για τους αγγελοκαρχαρίες.
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