
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. 

 
Άρθρο 1: Ορισμός Αστρολόγου 

1. Αστρολόγος ονομάζεται οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε επαγγελματίας ή ερασιτέχνης 

ερευνητής/τρια χρησιμοποιεί τεχνικές προς τον σκοπό α. ανάλυσης προσωπικότητας, β. 

πρόβλεψης γεγονότων ή γ. ανάλυσης συμπεριφοράς συστημάτων, οι οποίες 

αναφέρονται σε πλανητικές θέσεις και είναι τεκμηριωμένες βάσει της αστρολογικής 

παράδοσης ή βάσει νεότερων δημοσιευμένων ερευνών. Επαγγελματίες ή ερασιτέχνες 

που χρησιμοποιούν τεχνικές οι οποίες δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν 

εμπίπτουν στην έννοια του Αστρολόγου του παρόντος κώδικα. 

 
2. Ο παρών κώδικας αναγνωρίζει το γεγονός ότι πολλοί Αστρολόγοι κάνουν χρήση 

ποικίλων εργαλείων πρόβλεψης ή ανάλυσης συμπεριφοράς και ότι δεν είναι δυνατό να 

υπάρξει περιορισμός ενός επαγγελματία ή ερασιτέχνη σε ό,τι αφορά το είδος των 

τεχνικών που θα χρησιμοποιήσει. Ως εκ τούτου, ο/η Αστρολόγος που ασκεί και άλλες 

ειδικότητες (π.χ. Αριθμολογία, Ταρωμαντεία) επιτρέπεται να τις προωθεί μέσω 

δημόσιων αναρτήσεων, στα δημόσια προφίλ του/της και σε επαγγελματικές κάρτες ή 

διαφημίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ειδικοτήτων. 

Παρομοίως, επιτρέπεται να κάνει χρήση των άλλων ειδικοτήτων του/της στα 

επαγγελματικά ραντεβού του/της υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει διευκρινιστεί και 

συμφωνηθεί εκ των προτέρων με τον πελάτη.  

 
Άρθρο 2: Σχέση Αστρολογίας και Δημόσιου λόγου 

1. Ο/Η Αστρολόγος συμφωνεί ότι θα είναι διακριτικός/ή κατά τη διατύπωση 

οποιασδήποτε δημόσιας δήλωσης αναφορικά με την αστρολογία και αναφορικά με 

πολιτικά ζητήματα ή σημαντικά πρόσωπα της δημόσιας ζωής. Επιπλέον συμφωνεί ότι 

θα αποφεύγει δηλώσεις που αντίκεινται στο κοινά αποδεκτό γούστο ή το δημόσιο 

συμφέρον και δεν θα προκαλεί δημόσια αναταραχή και πανικό με δηλώσεις που 

αφορούν πολιτικές, οικονομικές ή άλλου είδους επικείμενες καταστροφές που ο/η 

ίδιος/α προβλέπει για τον κόσμο. 

 



2. Στις δημοσιεύσεις, την αρθρογραφία ή τις δημόσιες αναλύσεις και προβλέψεις του ο/η 

Αστρολόγος συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση καμιάς μορφής αντιγραφής ή έμμεσης 

μετάφρασης, ούτε θα χρησιμοποιεί γραπτά ή πρωτότυπες ιδέες άλλων, χωρίς την 

τήρηση της δέουσας νομιμότητας. 

 

3. Ο/Η Αστρολόγος συμφωνεί να μην προβαίνει σε δημοσιεύσεις για νέες θεωρίες ή 

κανόνες αστρολογίας εάν δεν συνοδεύει τους ισχυρισμούς του/της με υποστηρικτικά 

αστρολογικά στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνά του/της, όπως παραδείγματα 

από ωροσκόπια ή στατιστική επεξεργασία αστρολογικών δεδομένων. 

 
Άρθρο 3: Σχέση Αστρολόγου και πελάτη/μαθητή/εποπτευόμενου 

1. Ο/Η Αστρολόγος θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει επίγνωση της θέσης επιρροής 

που κατέχει σε σχέση με τους πελάτες, τους μαθητές και τους εποπτευόμενούς του/της. 

Ως εκ τούτου, συμφωνεί να μην εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη που του/της δείχνουν 

οι ανωτέρω και να μην χρησιμοποιεί την επαγγελματική σχέση που έχει με πελάτες για 

να προωθήσει τα προσωπικά του/της συμφέροντα. 

 
2. Ο/Η Αστρολόγος συμφωνεί να μην παρέχει συμβουλές ή διαγνώσεις σε οποιοδήποτε 

τομέα δεν εμπίπτει εντός των αναγνωρισμένων ορίων της κατάρτισης και επάρκειας 

του/της, αστρολογικής ή άλλης. Συνεπώς, συμφωνεί να παραπέμπει σε αρμόδιο 

επαγγελματία κάθε πελάτη, του οποίου η κατάσταση κρίνει ότι είναι πέρα από τις δικές 

του/της ικανότητες και επαγγελματικές δεξιότητες. 

 
3. Ο/Η Αστρολόγος συμφωνεί να λαμβάνει τη συγκατάθεση των πελατών, των μαθητών 

και των εποπτευόμενών του/της πριν την ηχογράφηση ή μαγνητοσκόπηση 

οποιουδήποτε μέρους μιας συνεδρίας ή ενός μαθήματος. Συμφωνεί να σέβεται αυστηρά 

όλες τις εκμυστηρεύσεις που του/της γίνονται και να εξασφαλίζει τη συναίνεση του κάθε 

πελάτη, μαθητή ή εποπτευόμενου, του οποίου τα στοιχεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει 

για συγγραφικούς και διδακτικούς σκοπούς. 

 
4. Κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε ανάλυσης αστρολογικού χάρτη ο/η αστρολόγος 

συμφωνεί ότι θα εξηγεί με σαφήνεια στον πελάτη, πως αν ο χρόνος και ο τόπος 



γέννησης δεν δίνονται με ακρίβεια, η ερμηνεία που παρέχεται θα πρέπει να θεωρείται 

ελλιπής. Συμφωνεί, επίσης, ότι θα πραγματοποιεί μια εξατομικευμένη και πρωτότυπη 

μελέτη της κάθε περίπτωσης και δεν θα κάνει χρήση καμιάς μορφής αντιγραφής, ούτε 

θα χρησιμοποιεί γραπτά άλλων ή αποτελέσματα αστρολογικών προγραμμάτων, χωρίς 

την απαιτούμενη προσωπική εργασία του αστρολόγου. 

 
5. Ο/Η Αστρολόγος συμφωνεί ότι θα εξηγεί με σαφήνεια τις χρεώσεις των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του στον υποψήφιο πελάτη του/της πριν τη συνεδρία, 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν επιβαρύνσεων για συνεδρίες που ο πελάτης 

ακυρώνει ή από τις οποίες απουσιάζει. 

 

Άρθρο 4: Αστρολογία και Ηθική 

1. Ο/Η Αστρολόγος συμφωνεί ότι απώτερος στόχος των υπηρεσιών που παρέχει είναι η 

βελτίωση του ανθρώπου και της ευρύτερης κοινωνίας. Συμφωνεί, επίσης, ότι δεν μπορεί 

να χρησιμοποιήσει την Αστρολογία κατά τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει κακό στη 

ζωή των συνανθρώπων του.  

 

2. Ως εκ τούτου, εφόσον διαπιστώνει την παροχή αστρολογικών υπηρεσιών από 

επαγγελματίες ή ερασιτέχνες που δεν διαθέτουν επαρκή αστρολογική κατάρτιση, ο/η 

Αστρολόγος συμφωνεί να το αναφέρει άμεσα στον ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α.. 

 
3. Ο/Η Αστρολόγος συμφωνεί, επίσης, να συνεργαστεί με τους συναδέλφους του/της 

προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης κανόνων για την αναγνώριση τυπικών 

προσόντων και επαρκούς κατάρτισης του επαγγέλματος του Αστρολόγου. 

 
Άρθρο 5: Αστρολογία και Υπαγωγή στον ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. 

1. Ο παρών κώδικας δεοντολογίας δεσμεύει τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α., τα οποία 

συμφωνούν να τον τηρούν όταν ασκούν την αστρολογία, είτε επαγγελματικά, είτε 

ερασιτεχνικά. 

 
2. Τα μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. δεσμεύονται να μη διαφημίζουν την ιδιότητά τους ως μελών 

του Συλλόγου σε συνάρτηση με «προβλέψεις για ζώδια» ή με προβλέψεις βάσει ηλιακής 



οικοθεσίας, όπως αυτές που είθισται να αναπαράγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 

και κοινωνικής δικτύωσης.  

 
3. Μέλη του ΠΑ.ΣΥ.Φ.Α. που παραβιάζουν τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου να τα υποβάλει 

σε πειθαρχικό έλεγχο και να τα διαγράφει οριστικά από το Μητρώο Μελών.  

 
 
 

 


