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ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ), 

ξεκίνησε την δράση της το 2008 ως άτυπη, εθελοντική ομάδα και τον 

Δεκέμβριο του 2010 απέκτησε νομική μορφή ως Ομοσπονδία. Στις

τάξεις της συγκαταλέγονται 70 σωματεία καθώς επίσης και 60 άτυπες, 

εθελοντικές ομάδες και συλλογικότητες. 

Το έργο της υποστηρίζεται και συντονίζεται από μία ομάδα εθελοντών η 

οποία αποτελείται από έναν μεγάλο αριθμό ατόμων της τέχνης και των 

γραμμάτων, του δημοσιογραφικού χώρου, της ακαδημαϊκής, 

πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας σε όλη την χώρα. 

Σκοπός της είναι η προστασία και η προάσπιση των δικαιωμάτων των 

ζώων με κάθε νόμιμο και ακτιβιστικό τρόπο καθώς επίσης και η 

προστασία του περιβάλλοντος.



ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Ονειρευόμαστε και διεκδικούμε έναν κόσμο με 

σεβασμό στα ζώα 

και στο περιβάλλον



Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η προστασία των ζώων και η προώθηση της ευ

ζωίας 

και των δικαιωμάτων τους 

καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος 

μέσω νομικών ενεργειών, επιστημονικά 

τεκμηριωμένων θέσεων και εκστρατειών και

άσκηση πολιτικής πίεσης. 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

i. Άγρια ζωή και άνθρωπος

ii. Κατοικίδια: Μέλη της οικογένειας

iii. Βιωματική εκπαίδευση παιδιών με σκύλους 

που κάποτε ήταν αδέσποτοι

iv. Το ταξίδι μιας σταγόνας

v. Re-Action

vi. Οδηγός Θετικής Εκπαίδευσης Κατοικίδιων

vii. Άνθρωποι και Ζώα: Ίδιο δικαίωμα στη ζωή

viii. Χτίζοντας νέες σχέσεις με τα άλλα ζώα

2. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

• Δράσεις για την δημιουργία ή 

αλλαγή του νομικού θεσμικού πλαισίου 

της χώρας σχετικά με την προάσπιση των 

δικαιωμάτων των ζώων.

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

• Διοργάνωση επιμορφωτικών Σεμιναρίων 

για τους αξιωματούχους της 

ΕΛ.ΑΣ και της Δημοτικής Αστυνομίας

• Σκοπός είναι η κατανόηση της νομο

θεσίας προστασίας των ζώων για 

καλύτερη εφαρμογή της και για τη διε

νέργεια αποτελεσματικότερων ελέγχων.

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

• Καμπάνιες ευαισθητοποίησης των 

Πολιτών και της ευρύτερης κοινωνίας

• Οργάνωση συνεδρίων και ημερίδων

• Έρευνες

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Συνεργασία με: 

• Φιλοζωικά Σωματεία

• Περιβαλλοντικές Οργανώσεις

• ΕΛ.ΑΣ, Δημοτική Αστυνομία

• Εισαγγελείς

• Δήμοι, Κοινότητες



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

i. Άγρια ζωή και άνθρωπος

Για παιδιά Π/βάθμιας εκπ/σης

• Βιωματική Μάθηση, Ασκήσεις,

Παιχνίδια 

• Στόχος: Η καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης και η ενημέρωση για τα 

δικαιώματα και την προστασία των 

άγριων ζώων

ii. Κατοικίδια: Μέλη της οικογένειας

Για παιδιά Π/βάθμιας εκπ/σης

• Βιωματική Μάθηση, Ασκήσεις, 

Παιχνίδια 

• Στόχος: Η ευαισθητοποίηση των   

παιδιών σε θέματα αναφορικά με τη 

σχέση των ζώων και των ανθρώπων



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

iii. Βιωματική εκπαίδευση παιδιών με σκύλους 

που κάποτε ήταν αδέσποτοι

• Για παιδιά π/βάθμιας εκπ/σης

• Η φιλοζωία και η βιωματική 

• εκπαίδευση με σκύλους που 

• κάποτε ήταν αδέσποτοι

• Στόχος:Το υλικό απευθύνεται 

• στους εκπαιδευτικούς ως 

• εργαλείο

iv. Το ταξίδι μιας σταγόνας

• Για παιδιά π/βάθμιας εκπ/σης

• Ένα παραμύθι για την 

καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης

• Στόχος: Ανάπτυξη  περιβαλλοντικής 

συνείδησης 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

v. Re-Action

• Για παιδιά π/βάθμιας (Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) &

• δ/βάθμιας εκπ/σης

• Μη εμπορική ταινία μεγάλου  μήκους 

• Στόχος: Η ενημέρωση για τις συνθήκες

διαβίωσης των αδέσποτων ζώων και

• τα οφέλη που αποκομίζουν όλοι οι 

άνθρωποι από τα ζώα

vi. Οδηγός Θετικής Εκπαίδευσης 

Κατοικίδιων

• Για παιδιά π/βάθμιας & δ/βάθμιας

• εκπ/σης (Γυμνάσιο)

• Βιβλίο-βασικός οδηγός για την υποδοχή 

• ενός σκύλου σε ένα σπίτι- Συγγραφέας

Jon Garstang, θετικός εκπ/τής σκύλων

• Στόχος: Ενίσχυση της ενσυναίσθησης



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

vii. Άνθρωποι και Ζώα: Ίδιο δικαίωμα 

στη ζωή

• Για παιδιά δ/βάθμιας εκπ/σης

Διαδραστικό Πρόγραμμα 

• Στόχος: Η καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης

viii. Χτίζοντας νέες σχέσεις με τα άλλα ζώα

• Για παιδιά δ/βάθμιας εκπ/σης

• Βιωματική Μάθηση, Ασκήσεις, Παιχνίδια 

• Στόχος: Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης

και η ενημέρωση για τα δικαιώματα και την

προστασία άγριων ζώων



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Π.Φ.Π.Ο. πραγματοποιεί νομική παρέμβαση για τη δημιουργία θεσμικού     

πλαισίου όπου δεν υπάρχει π.χ. περίπτωση Ιπποειδών και αντίστοιχα, αλλαγή

νομικού πλαισίου όπου υπάρχει αλλά απαιτείται προσαρμογή σε νέα δεδομένα 

π.χ. ζώα συντροφιάς. 

Επίσης, επισήμανση και συστάσεις σε θέματα διακυβέρνησης, που σχετίζονται με 

την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω σύστασης επιστολών, με αιτήματα και προτάσεις.

Ενδεικτικά, ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες πραγματοποιούμε νομική         

παρέμβαση: 

• Παστούρωμα

• Δελφινάρια

• Παράνομοι Εκτροφείς

• Βιομηχανία γούνας

• Παράνομα παζάρια Ζώων

• Βαρελόσκυλα

• Δημοτικά Καταφύγια 

• Κυνήγι



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

1. Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας

και ευζωίας των ζώων

Κατάθεση στη Βουλή, αίτημα 53 βουλευτών για 

την συμπερίληψη ξεχωριστής αναφοράς στην

προστασία των ζώων, στην αναθεώρηση του

Συντάγματος (21/01/2019). 

2. Βουλή 2014 Νόμος 4235/12

Με πρότασή μας καταργήθηκαν τα βαρέλια 

ως κατάλυμα.

3. Βουλή 2017- Συνάντηση με πρόεδρο της Βουλής

Κατάθεση Ψηφίσματος ΚΕΔΕ_ΠΦΠΟ για τα αδέσποτα και 

τους δήμους.



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

2. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

4. 28 Ιανουαρίου 2018 – «Συνήγορος των 

ζώων» και πως βοηθά στην προστασία

τους.

5. Ιούλιος 2020 – Παρέμβαση στη Βουλή 

για ν/σ Βορίδη.

6. 14 Αυγούστου 2018 - Σαντορίνη –

Επιστολή της ΠΦΠΟ για την εφαρμο

γή του νόμου για τα Ιπποειδή



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους αξιωματούχους της ΕΛ.ΑΣ και της Δημοτικής   Αστυνομίας, 

τους φοιτητές της Σχολής Αστυνομίας και τους εν ενεργεία Αστυνομικούς. Από το 2014 εώς το

2019 έχουμε εκπαιδεύσει 1.000 αστυνομικούς σε όλη την χώρα. 

Ο βασικός στόχος των σεμιναρίων είναι η κατανόηση της νομοθεσίας προστασίας των ζώων και 

η αποτελεσματικότερη εφαρμογή της. 

Λόγω των μέτρων του Covid-19 η εκπαίδευση συνεχίζεται διαδικτυακά. 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Π.Φ.Π.Ο. πραγματοποιεί: 

α) Καμπάνιες ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για την ορθή και δίκαιη μεταχείριση 

των ζώων ως συναισθανόμενα και νοήμονα πλάσματα καθώς και δημιουργία 

τηλεοπτικών σποτ.

Η ΠΦΠΟ έχει δημιουργήσει πάνω από 50 τηλεοπτικά 

σποτ για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι 

στα ζώα με την εθελοντική συμμετοχή ενός μεγάλου   

πλήθους καλλιτεχνών, ανθρώπων των γραμμάτων και 

των τεχνών, αθλητών. 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Π.Φ.Π.Ο. πραγματοποιεί: 

β) Καμπάνιες ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για σύγχρονα περιβαλλοντικά και 

κλιματικά θέματα όπως: 

 Ενημέρωση μελών για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διατροφής των ανθρώπων, με 

έμφαση στα θετικά οφέλη σε φυτικά τρόφιμα, έναντι των ζωικών καθώς και την προώθη

ση ενός vegan τρόπου ζωής.

 Προώθηση ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους σχετικά με τα φυσικά οικοσυστήματα 

και τη βιωσιμότητα.

 Οργάνωση περιβαλλοντικών εκστρατειών, δεντροφυτεύσεων, διαμαρτυριών.

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την περιβαλλοντική ρύπανση και την υποβάθμιση του περι

βάλλοντος και τις επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία, την κοινωνική οργάνωση, την 

οικονομία και την πολιτική.



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Π.Φ.Π.Ο. πραγματοποιεί: 
β) Συνέδρια και Ημερίδες σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, επιστήμονες,             
πολιτικούς από φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 η ΠΦΠΟ έχει συμμετάσχει σε 
15 ημερίδες και πάνω από 20 συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

β) Συνέδρια και Ημερίδες

10.2016-Χανιά

Ημερίδα Εισαγγελέων 

για την προστασία των 

ζώων

2016- Παγκρήτια Ημερίδα 

–Κακοποίηση Ζώων και 

Ενδοοικογενειακή Βία

06.2019 – Συνέδριο 

Βρυξέλλες
04.2017 – Συνέδριο 

Βρυξέλλες

11.2013 – Πανευρωπαϊκή 

Διάσκεψη Βρυξέλλες για τα 

ζώα συντροφιάς



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

β) Συνέδρια και Ημερίδες

Η ΠΦΠΟ ζητά από τους Ευρωβουλευτές να παρέμβουν προς τον Επίτροπο κ. K. 

Vella για την βελτίωση και εφαρμογή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

1999/22 για τους ζωολογικούς κήπους - (23.05.2017).



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Π.Φ.Π.Ο. πραγματοποιεί: 

γ) Έρευνες 

Τον Ιούνιο του 2013 η ΠΦΠΟ πραγματοποίησε έρευνα για τα αδέσποτα ζώα 

συντροφιάς. 

Οι βασικές ενότητες της έρευνας ήταν: 

Ενότητα 1. Ιδιοκτησία-Κατοχή Ζώου Συντροφιάς

Ενότητα 2. Εικόνα για τον πληθυσμό των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ενότητα 3. Ενέργειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχέση με τα αδέσποτα 

ζώα  συντροφιάς

Ενότητα 4. Γνώση για περιστατικά κακοποίησης

Βάσει αυτής της έρευνας εκτιμάται ότι, στην Ελλάδα οι αδέσποτες γάτες

είναι ~2 εκατομμύρια ενώ οι αδέσποτοι σκύλοι ~1 εκατομμύριο. 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Π.Φ.Π.Ο. πραγματοποιεί: 

γ) Έρευνες 

Τον Απρίλιο του 2013 η ΠΦΠΟ πραγματοποίησε μία καταγραφή για το προφίλ 

των κυνηγών στην Ελλάδα με ένα κεντρικό συμπέρασμα ότι ο πραγματικός 

Αριθμός κυνηγών (συμπεριλαμβανομένου και όσων κυνηγούν χωρίς άδεια) 

Προσδιορίζεται    στα 230.000 άτομα. 



ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ & ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Η Π.Φ.Π.Ο. πραγματοποιεί απρόσκοπτη συνεργασία με: 

α) Φιλοζωικά Σωματεία για περίθαλψη άρρωστων και κακοποιημένων ζώων, υιοθεσίες, 

στειρώσεις

β) Περιβαλλοντικές Οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, της άγριας ζωής

και των βιότοπων

γ) ΕΛ.ΑΣ και Δημοτική Αστυνομία για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νομοθετικού 

πλαισίου προστασίας των ζώων

δ) Εισαγγελείς για την εκδίκαση καταγγελιών και μηνύσεων κατά ομάδων ή ατόμων που 

παραβιάζουν τη νομοθεσία για τα ζώα

ε) Δήμους και Περιφέρειες για τις ανάγκες προστασίας και διαχείρισης των ζώων, για τις

δράσεις που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας, για την προστασία των ζώων. 

στ) Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη,

Παιδείας & Θρησκευμάτων, Μεταφορών & Δικτύων, Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας). 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Η Π.Φ.Π.Ο. ασχολείται: 

Α) με την προάσπιση των δικαιωμάτων όλων των ζώων: 

 Ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενα και αδέσποτα 

 Άγριων Ζώων της στεριάς, της θάλασσας και του αέρα

 Ζώων που ζουν σε καθεστώς αιχμαλωσίας

 Ζώα που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία

Β) με την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική 

αλλαγή και την διατήρηση των φυσικών πόρων. 



ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΣΗΣ

Πανελλαδική Κάλυψη

Το δίκτυο δράσης της Π.Φ.Π.Ο αφορά όλη την Ελλάδα. 

• μέσω των φιλοζωικών σωματείων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας 

• μέσω των φιλοζωικών οργανώσεων που είναι συνεργάτες της Π.Φ.Π.Ο 

• μέσω των μεμονωμένων, ανεξάρτητων εθελοντών. 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ

Το κύριο χαρακτηριστικό της Π.Φ.Π.Ο είναι ότι καλύπτει τα δικαιώματα όλων των

ζώων καθώς επίσης και όλες τις ανάγκες που έχει ένα ζώο για μία δίκαιη και 

αρμονική με την φύση του ζωή. 

Πιο συγκεκριμένα, προασπίζει τα δικαιωμάτων των ζώων και μέσω των σωματείων 

φροντίζει την ιατροφαρμακευτική τους κάλυψη και γενικότερα την κάλυψη θεμάτων 

υγείας, την ανάγκη τους για μία σωστή και ισορροπημένη διατροφή, την ανάγκη

τους για μία ζωή σε ένα υγιές και φροντισμένο περιβάλλον. 

«Κάθε ζώο είναι ένα συναισθανόμενο και νοήμον πλάσμα». 



ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Α. Κατηγορία – Επιχειρήσεις/Χορηγοί-Συνεργάτες της ΠΦΠΟ



ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Β. Κατηγορία – Συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 Συνεργασία Π.Φ.Π.Ο και “Born Free Foundation’’

30.10.2016

Συνεργασία σε ότι αφορά στην αιχμαλωσία άγριων 

ζώων στην Ελλάδα στα δελφινάρια και τους

ζωολογικούς κήπους.

 Συνεργασία Π.Φ.Π.Ο και “Compassion in World

Farming” – 10.05.2018

Συμμετοχή στην εκστρατεία “End of Cage Age” για

την κατάργηση της χρήσης κλωβών στην

κτηνοτροφία στην Ε.Ε. 

 Μέλος του διεθνούς κινήματος “International Anti-Fur 

Coalition”

 Συνεργασία Π.Φ.Π.Ο και “Eurogroup for Animals” 



ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Β. Κατηγορία – Συνεργασίες με άλλες ΜΚΟ σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 60 Φιλοζωικά Σωματεία σε όλη την Ελλάδα



ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Γ.  Κατηγορία – Δημόσιοι φορείς από Ελλάδα και εξωτερικό

 Υπουργεία (Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδε

ίας & Θρησκευμάτων, Μεταφορών & Δικτύων, Δικαιοσύνης & Ανθρωπίνων Δικαι

ωμάτων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας). 

 Δήμοι και Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα 

 Ελληνική Αστυνομία και Δημοτική Αστυνομία

 Κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε πολύ

natassabobolaki@yahoo.gr

697 648 9349

https://pfpo.gr/

Νατάσα Βυσσίνου Μπομπολάκη –

Πρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας


