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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική
Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) ιδρύθηκε το 2010.
Είναι ο μεγαλύτερος φιλοζωικός οργανισμός στην Ελλάδα,
και στις τάξεις του συγκαταλέγονται 66 Σωματεία.
Αποστολή μας είναι η προστασία των ζώων και η προώθηση
της ευζωίας και των δικαιωμάτων τους μέσω της άσκησης
πολιτικής πίεσης, νομικών ενεργειών, επιστημονικά
τεκμηριωμένων θέσεων και εκστρατειών.

Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή ιδρύθηκε το 2008
από το Φιλοζωικό Οργανισμό Χανίων.
Αποτελείται από 118 φιλοζωικές οργανώσεις.
Μια διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων και
ακαδημαϊκών υποστηρίζει και συντονίζει τις εργασίες της
Ομοσπονδίας.
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2011

2012

2013

Σε συνεργασία με την ΠΦΠΟ το
Υ.Π.τ.Π εκδίδει διευκρινιστική
εγκύκλιο για την εφαρμογή του
ν.4039/12 και τις απορρέουσες
υποχρεώσεις της αστυνομίας.

Οργανώνουμε με την Ένωση
Εισαγγελέων & Δικαστών την
Ημερίδα «Άνθρωποι & Ζώα:
Δικαιώματα, Νόμος, Βιοηθική».

Η ΠΦΠΟ συμμετέχει
στο «Συνέδριο για την
ευζωία των σκύλων και
των γατιών στην ΕΕ»
της Κομισιόν και της
Λιθουανικής Προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας
και η ΠΦΠΟ διοργανώνουν το
Συνέδριο «Τα παρεμπίπτοντα
ζητήματα του δικαιικού μας
συστήματος σε σχέση με τις
Οδηγίες της ΕΕ». Ακολουθεί
εγκύκλιος του Αρείου Πάγου για
την εφαρμογή του ν.4039/2012.

© European Union

© PFPO

Ομιλούμε στο 23ο Παγκόσμιο
Συνέδριο Φιλοσοφίας, όπου και
παρευρίσκεται ο φιλόσοφος G.
Steiner. Η ΠΦΠΟ τον βραβεύει
και θεμελιώνει επιστημονική
συνεργασία μαζί του.

© PFPO

© PFPO

΄
Έπειτα από πρόσκληση του κ.
Χατζημαρκάκη, Ευρωβουλευτή,
συμμετέχουμε στη συζήτηση
"Έλεγχος του πληθυσμού των
αδέσποτων στην Ελλάδα" που
διοργανώνει στις Βρυξέλλες.

Οι προτάσεις μας σε Βουλή και
ΥΠΑΑΤ υιοθετούνται στο νόμο
4039/12 για την προστασία των
ζώων (π.χ. η απαγόρευση ζώων
σε τσίρκο και παραστάσεις, η
απαγόρευση των βαρελιών ως
καταλυμάτων, η ποινικοποίηση
της παθητικής κακοποίησης).

© ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

© PFPO

Φιλοξενούμε Συνέδριο με θέμα
“Η Ευρωπαϊκή προοπτική της
φιλοζωικής κουλτούρας στην
Ελλάδα του σήμερα”.

© ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το έργο μας
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Το έργο μας

© PFO

© European Union

2014

Η ΠΦΠΟ απευθύνει χαιρετισμό στο
Συνέδριο με θέμα «Αλληλεγγύη για
την φροντίδα των αδέσποτων» που
οργανώνει η ΠΦΟ.

© PFPO

Με τη στήριξη της Καθηγήτριας
του ΑΠΘ κας Ρεγγίνας Αργυράκη
διοργανώνουμε εκδήλωση προς
τιμή του Peter Singer που
βρίσκεται στην Ελλάδα κατόπιν
πρόσκλησης του ΕΚΠΑ.

Φέρνουμε την κατάργηση της
εθιμικής δημόσιας σφαγής ταύρων
και αιγοπροβάτων σε Λέσβο και
Σέρρες, με συντονισμένη επέμβαση
των εισαγγελικών, κτηνιατρικών
και αστυνομικών αρχών.

ΠΦΠΟ και ΕΛ.ΑΣ διοργανώνουν
την Ημερίδα «Αντιμετώπιση της
κακοποίησης των ζώων», στην
οποία συμμετέχουν εισαγγελικές,
δικαστικές και αστυνομικές αρχές.

© ERT

© PFPO

Γνωστοί καλλιτέχνες συμμετέχουν
σε 8 τηλεοπτικά σποτ της ΠΦΠΟ
(κακοποίηση, βαρελόσκυλα, άγρια
ζώα, εγκατάλειψη, στείρωση, κά.).

2015

© PFPO

Η ΠΦΠΟ συμμετέχει με ομιλία στο
Συνέδριο που συνδιοργανώνει η
Περιφέρεια Αττικής και ο δήμος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
με
θέμα «Οι παραλίες στους Δήμους».

© PFPO

© PFPO

Η ΠΦΠΟ με τον κ. Χρυσόγονο,
Ευρωβουλευτή / Συνταγματολόγο,
διοργανώνουν συζήτηση για τη
Συνταγματική κατοχύρωση της
προστασίας των ζώων.

Η ΠΦΠΟ οργανώνει πανελλαδική
διαμαρτυρία για την κακοποίηση
των ζώων.
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© PFPO

© PFPO

2016

Στο Συνέδριο της ΕΛ.ΑΣ μιλάμε για
τη νομοθεσία για τα ζώα και τη
συνταγματική αναθεώρηση.

© PFPO

© PFPO

Εντατικοποιούμε και εξελίσσουμε
τα σεμινάρια για την επιμόρφωση
αστυνομικών αναφορικά με την
εφαρμογή της νομοθεσίας.

Η ΠΦΠΟ καταρτίζει τους δόκιμους
της Αστυνομικής Ακαδημίας για
την κατανόηση του νομοθετικού
πλαισίου προστασίας των ζώων.

Αποκαλύπτουμε τις αποτρόπαιες
συνθήκες του ζωολογικού κήπου
«Ιπποκάμηλος» (Πάτρα), που οδηγεί
στην παύση λειτουργίας του και
στην καταδίκη του ιδιοκτήτη.

Με τίτλο «Κακοποίηση των ζώων:
προάγγελος της ενδοοικογενειακής
βίας» η Ημερίδα της ΠΦΠΟ
προσελκύει εισαγγελείς, πολιτικούς,
εγκληματολόγους και αστυνομικούς.

© ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ 2017

© PFPO

Η ΠΦΠΟ εξασφαλίζει το δικαίωμα
παράστασης πολιτικής αγωγής
στα τα φιλοζωικά σωματεία για
υποθέσεις κακοποίησης ζώων.

© PFPO

© HELLENIC PARLIAMENT

2017

Η ΠΦΠΟ εξασφαλίζει τη σύσταση
ειδικής Επιτροπής στο Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΥΠΠΕΘ)
με αντικείμενο την ένταξη της
φιλοζωίας στα σχολικά βιβλία.

Η ΠΦΠΟ στηρίζει
την παραγωγή του
"Re-Action”, ταινίας
μη-εμπορικής για τη
φιλοζωία, η οποία
υπό την αιγίδα της
UNESCO Πειραιώς &
Νήσων, και με την
έγκριση του ΥΠΠΕΘ
πλέον προβάλλεται
στα σχολεία.
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© PFPO

Η ΠΦΠΟ - μέλος του ENDCAP/BFF συμμετέχει στα Συνέδρια «Γιατί η
ΕΕ χρειάζεται θετικές λίστες για τη
ρύθμιση της πώλησης και φύλαξης
εξωτικών ζώων;» και «Εφαρμογή
του σχεδίου δράσης της ΕΕ ενάντια
στο παράνομο εμπόριο άγριων
ζώων» στις Βρυξέλλες.

Εντατικοποιούμε τις ενέργειές μας
κατά του παστουρώματος (ΜΜΕ,
έρευνες, καταγγελίες, εισαγγελικές
παρεμβάσεις). Ακολουθεί η έκδοση
Οδηγίας από την Αστυνομική
Διεύθυνση Κυκλάδων για στενούς
ελέγχους και αστυνομικές δράσεις.

© PFPO

© HELLENIC PARLIAMENT

© PFPO

Το έργο μας

Με την ΚΕΔΕ και τις Εισαγγελικές Αρχές
διοργανώνουμε το Συνέδριο «Για μια
Ελλάδα χωρίς αδέσποτα: Χαράσσουμε
και απαιτούμε εθνική πολιτική και
σχέδιο για τα ζώα». Συμμετέχουν
ευρωβουλευτές
και
βουλευτές,
δήμαρχοι, εισαγγελείς, αστυνομικοί,
κτηνίατροι, κυβερνητικοί εκπρόσωποι
και ξένα σωματεία.

© PFPO

Η ΠΦΠΟ φέρνει στο Κοινοβούλιο τη
συζήτηση για την ευζωία των ζώων.

2018

© PFPO

© PFPO

Δρομολογούμε τις δράσεις μας για τα
πειραματόζωα με τη δημοσίευση της
΄
έρευνας εμπειρογνωμόνων, όπως της
Βιολόγου Dr. Μ.Ηλιού, PhD (Harvard).

Η ΠΦΠΟ είναι από τους κύριους
ομιλητές της Ημερίδας «Ο ρόλος
και η συνεισφορά της ΕΛ.ΑΣ στην
προστασία των ζώων» την οποία
οργανώνει ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Ξεκινάμε καμπάνια για τη συλλογή
υπογραφών, ΄
ωστε η ΕΕ να εξετάσει
την πρωτοβουλία πολιτών "End
the Cage Age".
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Με τίτλο «Η κακοποίηση των
ζώων, προθάλαμος οικογενειακής
βίας», το Συνέδριο που μαζί με
την αστυνομία και το Δικηγορικό
Σύλλογο Χανίων διοργανώνουμε,
προσελκύει εγκληματολόγους και
ψυχολόγους, αστυνομικούς και
δημοσιογράφους.

Στο απαράδεκτο νομοσχέδιο του
ΥΠΑΑΤ για τα ζώα συντροφιάς
απαντάμε με έντονη πολιτική και
επικοινωνιακή πίεση. Το σχέδιο
νόμου τελικώς αποσύρεται εν
μέσω θύελλας αντιδράσεων.

© PFPO

© EFSYN

Εντατικοποιούμε τις ενέργειές
μας κατά του εγκλεισμού άγριων
ζώων σε ζωολογικούς κήπους
και δελφινάρια. Στο πλευρό μας
ο κ. S. Eck, Ευρωβουλευτής.

© PFPO

© PFPO

Το έργο μας

© PFPO

Το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ είναι
στο επίκεντρο της συνάντησής
μας με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ.
Γ.Πατούλη.

© PFPO

© PFPO

H ΠΦΠΟ και ο ΕΣΠΙ εντείνουν τις
δράσεις κατά της κακοποίησης
των ιπποειδών εργασίας. Πολλά
περιστατικά εκμετάλλευσης και
βίας προβάλλονται από τα ΜΜΕ.

Η ΠΦΠΟ φιλοξενεί στα Χανιά το
ετήσιο Συνέδριο του ENDCAP/BFF.

Ζητούμε πάταξη του
λαθρεμπορίου ζώων
σε υπαίθριες αγορές
(π.χ. αγορά Σχιστού),
παζάρια, εκδηλώσεις
αναψυχής.
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© VICE

© PFPO

Το έργο μας

Η ΠΦΠΟ ξεκινά νομικές ενέργειες
κατά δημοτικών καταφυγίων ΄
οπου
τα ζώα διαβιούν σε αποκρουστικές
συνθήκες. Η εκτεταμένη κάλυψη
των ΜΜΕ και οι έντονες πολιτικές
αντιδράσεις οδηγούν σε διώξεις.

© PFPO

Η πολύμηνη έρευνα της ΠΦΠΟ
ρίχνει φως στις κυνομαχίες.
Το VICE.gr συνθέτει την έρευνα σε
μια σειρά δημοσιευμάτων, τα οποία
αποκαλύπτουν τη σκληρότητα και
έκταση του οργανωμένου αυτού
εγκλήματος στην Ελλάδα.

© PFPO

Ασκούμε πίεση για την απαγόρευση
εκτροφής γουνοφόρων ζώων και
ξεκινάμε τη συλλογή υπογραφών
με την ενεργή υποστήριξη Ελλήνων
σχεδιαστών και εγχώριων brands.

Συλλέγουμε εφόδια για
τα ζώα που επλήγησαν
από τις καταστροφικές
πυρκαγιές της Αττικής.

Έγκριτοι Καθηγητές Κτηνιατρικής
ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της
ΠΦΠΟ περί τοποθέτησης επί του
παστουρώματος. Στη γνωμοδότησή
τους καταλήγουν πως πρόκειται
για μία βασανιστική, απάνθρωπη
και απαράδεκτη πρακτική.

Ασκούμε πολιτική και
επικοινωνιακή πίεση για
συνέργειες σε θέματα
ζώων ενόψει εκλογών.

© PFPO

© PFPO

© PFPO

2019

Συμμετέχουμε στο Α' Φεστιβάλ
Εθελοντισμού της Αθήνας.
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Στη συνάντηση με τον Επιτελάρχη
της ΕΛ.ΑΣ Στρατηγό Α. Δασκαλάκη
εξετάζουμε το θέμα δημιουργίας
Αστυνομίας Ζώων. Δεκτό έγινε ήδη
το αίτημα για τη συμπερίληψη στην
αντεγκληματική πολιτική της ΕΛ.ΑΣ
της νομοθεσίας κακοποίησης ζώων.

© PFPO

© PFPO

Οι δράσεις της ΠΦΠΟ κατά της
κακομεταχείρισης των ιπποειδών
στηρίζονται από την PETA που
οργανώνει παγκόσμια διαμαρτυρία
για τα γαϊδουράκια της Σαντορίνης
΄
έξω από τις ελληνικές πρεσβείες σε
Ουάσιγκτον, Σίδνεϊ, Άμστερνταμ,
Λονδίνο, Βερολίνο και Παρίσι.

© PFPO

© zoosos

Το έργο μας

Ο Ευρωβουλευτής Dr.K.Buchner και
οι τ.Ευρωβουλευτές κ.S.Eck και κ.
Γ.Χατζημαρκάκης επισκέπτονται την
Κρήτη. Η ΠΦΠΟ συμμετέχει στις
επαφές τους με τις περιφερειακές,
δημοτικές και αστυνομικές αρχές,
΄
όπου θίγονται τα σοβαρά και
χρόνια φιλοζωικά προβλήματα της
Ελλάδας.

Στη συνάντηση με τον κ. Γ. Πατούλη,
Περιφερειάρχη Αττικής, συζητιόνται
θέματα αρμοδιοτήτων - σε επίπεδο
ενημέρωσης - της Περιφέρειας, και
ευθύνης των Δήμων για την
πρόληψη και τη διαχείριση των
αδέσποτων.

© PFPO

© PFPO

© PFPO

Η ΠΦΠΟ συνεχίζει την παράδοση
Σεμιναρίων σε όλη την επικράτεια
για την εξοικείωση αστυνομικών με
τη νομοθεσία προστασίας των ζώων.

Η ΠΦΠΟ δίνει το παρόν στο ετήσιο
Συνέδριο του Eurogroup for Animals
και πραγματοποιεί κύκλο επαφών
στις Βρυξέλλες.

Συντονίζουμε επιχείρηση διάσωσης
38 ζώων διαφόρων ειδών που
ζούσαν σε ΄
άθλιες συνθήκες (Κρήτη).
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Εστιάζουμε σε
Η ΠΦΠΟ διδάσκει τα ακόλουθα εκπαιδευτικά
προγράμματα σε μαθητές δημοτικού και
γυμνασίου σε όλη την Επικράτεια:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-Άνθρωποι & Ζώα: Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη
-Άνθρωποι & Ζώα: Ίδιο δικαίωμα στη ζωή

Τα προγράμματα έχουν λάβει την έγκριση του
ΥΠΠΕΘ και διδάσκονται από διαπιστευμένους
εκπροσώπους της ΠΦΠΟ.

Η ΠΦΠΟ διοργανώνει Σεμινάρια για τους
αξιωματούχους της ΕΛ.ΑΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σκοπός είναι η κατανόηση της νομοθεσίας
προστασίας των ζώων για καλύτερη εφαρμογή αυτής
και για τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων.

Η Ομοσπονδία συνεργάζεται άψογα με τις
αστυνομικές αρχές σε όλη τη χώρα.

Η ΠΦΠΟ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
δράσης.

ΔΡΑΣΗ

Διασώσεις, κτηνιατρική φροντίδα, στειρώσεις,
υιοθεσίες, νομικές ενέργειες, lobbying, καμπάνιες και
έρευνα είναι οι συνιστώσες της αποστολής μας.

Η επιτυχής πορεία της ΠΦΠΟ είναι αποτέλεσμα
της αφοσίωσης, της αίσθησης ευθύνης και του
δυναμισμού των εθελοντών και Σωματείων της.
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© Zoosos

© Zoosos

Δελφινάρια

Η πρακτική του δεσίματος των ποδιών μεταξύ
τους ή και με το κεφάλι, είναι διαδεδομένη και
ευρέως αποδεκτή στις αγροτικές περιοχές.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι ΠΦΠΟ και αστυνομίας, οι
νομικές ενέργειες σε υποθέσεις κακοποίησης
και μη συμμόρφωσης και η εκστρατεία κατά της
μεθόδου απολαμβάνουν κάλυψης από τα ΜΜΕ.

Η ΠΦΠΟ τάσσεται κατά των δελφιναρίων και
ασκεί πίεση για νομοθετική αλλαγή.
Παράλληλα συμμετέχει και στην παραγωγή
τηλεοπτικού σποτ, όπου γνωστοί καλλιτέχνες
εξηγούν τις δραματικές συνθήκες αιχμαλωσίας,
με σκοπό να αποθαρρύνουν τις επισκέψεις
"εκπαιδευτικού" και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

© PFPO

© Zoosos

Παστούρωμα

Παράνομοι εκτροφείς

Βιομηχανία γούνας

Το παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς
αυξάνεται. Εκτρεφόμενα σε κάκιστες συνθήκες
τα ζώα πωλούνται ανεμβολίαστα και άρρωστα.
Σε στενή συνεργασία με τις αρχές, η ΠΦΠΟ
παρακολουθεί στενά δίκτυα λαθρέμπορων που
δρουν ηλεκτρονικά. Οι έρευνες οδηγούν σε
διώξεις και στην απαγγελία κατηγοριών.

Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ
που δεν έχει απαγορεύσει την απάνθρωπη και
μη βιώσιμη βιομηχανία γούνας, ενώ παρέχει
και ενεργή στήριξη στους γουνοποιούς.
Την καμπάνια της ΠΦΠΟ κατά της γούνας
υποστηρίζουν γνωστοί σχεδιαστές και brands.
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© Zoosos

© Angelos Yotopoulos

Βαρελόσκυλα

Το λαθρεμπόριο ζώων (συμπεριλαμβανομένων
και απειλούμενων ειδών) σε υπαίθριες αγορές
είναι ανεξέλεγκτο. Η απουσία ελέγχων και οι
χαμηλές κυρώσεις ενθαρρύνουν παράνομους
εκτροφείς και κυνηγούς. Η ΠΦΠΟ μαζί με την
αστυνομία επιθεωρούν τις αγορές αυτές και
προβαίνουν σε κατασχέσεις και διώξεις.

Σύνηθες θέαμα στις αγροτικές περιοχές, τα
βαρελόσκυλα προορίζονται για τη φύλαξη
κοπαδιών και την αποθάρρυνση περαστικών.
Εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα, δίχως
νερό και τροφή, συχνά πεθαίνουν δεμένα.
Για τον εντοπισμό αυτών και των ιδιοκτητών
τους διεξάγουμε έρευνες με την αστυνομία.

© PFPO

© Zoosos

Παράνομα παζάρια ζώων

Δημοτικά καταφύγια

Κυνήγι

Η ΠΦΠΟ αποκαλύπτει την πραγματικότητα των
δημοτικών καταφυγίων όπου σκύλοι κρατούνται
σε άθλιες συνθήκες, συχνά αλυσοδεμένοι, χωρίς
τροφή, νερό και κτηνιατρική φροντίδα, δίπλα σε
άρρωστα ή νεκρά ζώα. Τα ΜΜΕ προβάλλουν τις
δράσεις μας και ακολουθούν διώξεις.

Το κυνήγι είναι σε μεγάλη βαθμό αποδεκτό ως
μέθοδος περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Η ΠΦΠΟ προβάλλει πρακτικές συνδεδεμένες
με την κουλτούρα του κυνηγιού, όπως είναι ο
βασανισμός ζώων ως μέρος της εκπαίδευσης
σκύλων, το κυνήγι απειλούμενων ειδών και η
δημοσίευση εικόνων σκοτωμένων ζώων.
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APPROACH
Η προσέγγισή μας
Συνεργασία με επιστήμονες,
ακαδημαϊκούς, πολιτικούς
Συνεργασία με
Οργανώσεις προστασίας ζώων

Λόμπινγκ
Συνέδρια

Σεμινάρια
εκπαίδευσης
αστυνομικών

Περίθαλψη
άρρωστων και κακοποιημένων
ζώων, στειρώσεις, υιοθεσίες

Εκπαιδευτικά
προγράμματα υπό την
αιγίδα του ΥΠΠΕΘ

Έρευνες

Κατασχέσεις,
νομικές ενέργειες
Συνεργασία με Κέντρα
περίθαλψης ΄
αγριας ζωής

Καμπ΄
άνιες επικοινωνίας
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Μπορείτε κι εσείς να συνεισφέρετε στο έργο της Π.Φ.Π.Ο, κάνοντας
μια δωρεά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Paypal με την
πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα σας, pfpo.gr@gmail.com ή να
κάνετε απευθείας κατάθεση στον ακόλουθο λογαριασμό της
τράπεζας Alpha Bank: GR 8901 406 670 66700 2002 00 9116
ΒΙC: CRBAGRAAXXX

Στέγη Ζώων
Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης
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