
 

 

 
 
 
 
 

 

 

Chers parents, 

Il est de notre devoir de vous informer des problèmes engendrés par l’usage de Facebook, 
Instagram, Snapchat, etc. afin de prévenir tout incident répréhensible et d’aider vos enfants à 
adopter une ligne de conduite responsable sur le web. SACHEZ QU’IL EST STRICTEMENT 
INTERDIT À TOUT ENFANT DE MOINS DE 13 ANS DE CRÉER UN COMPTE SUR FACEBOOK 

ET INSTAGRAM. Afin de créer un compte, un enfant qui n’a pas l’âge prescrit doit falsifier 
l’information qu’il soumet à Facebook ou Instagram. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez 
consulter les liens suivants :  
http://www.facebook.com/help/?faq=157793540954833 . 
http://help.instagram.com/contact/723586364339719?helpref=faq%20content 

 
Bien que la Loi prévoit que tout enfant de moins de 12 ans ne peut être poursuivi au criminel et 
protège ainsi les élèves du primaire de toute répercussion légale, les directions d’école encouragent 
fortement tous les parents à supprimer les comptes de leurs enfants de moins de 13 ans afin de 
prévenir tout problème de harcèlement et d’intimidation à l’école. Elles se réservent, par ailleurs, le 
droit de signaler à Facebook et Instagram tout compte d’enfant de moins de 13 ans.   

 
De plus, il est strictement interdit à tous les parents et élèves des écoles Socrates-Démosthène 
d’utiliser les médias sociaux pour traiter de situations qui concernent la vie scolaire. Nous vous 
conseillons fortement de communiquer tout problème aux directions d’école, afin de ne pas entacher 
inutilement la réputation de l’École et, surtout, d’éviter de nuire à l’intégrité de ceux qui y œuvrent, 
ainsi qu’à celle de votre enfant. Il est important que la vie scolaire de nos enfants, enseignants et 
directeurs demeure privée. 

 
Aidez-nous à prévenir la cyberintimidation et à faire la promotion de comportements responsables 
sur le web! 

 
 
 Lα direction générale 

N.B. VEUILLEZ AVOIR L’OBLIGEANCE DE SIGNER LA PAGE INTITULÉE 
« SIGNATURES ET AUTORISATIONS », CONFIRMANT QUE VOUS AVEZ LU CETTE 
LETTRE. 

http://www.facebook.com/help/?faq=157793540954833
http://help.instagram.com/contact/723586364339719?helpref=faq%20content


Αγαπητοί γονείς, 
 
Είναι καθήκον μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα που προκαλούνται από τη 
χρήση του  Facebook, Instagram, Snapchat, κ.τ.λ έτσι ώστε να προλάβουμε τυχόν λυπηρά 
περιστατικά και να βοηθήσουμε τα παιδιά σας να αποδεχτούν μια υπεύθυνη συμπεριφορά στα 
διαδίκτυο. 
 
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 13 ΕΤΩΝ ΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ INSTAGRAM . Για να 
δημιουργήσει ένα λογαριασμό ένα παιδί που δεν έχει την κατάλληλη ηλικία, πρέπει να υποβάλει 
στους διαχειριστές του Facebook και Instagram, ψεύτικες πληροφορίες. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες παρακαλούμε επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους: 
 http://www.facebook.com/help/?faq=157793540954833. 
http://help.instagram.com/contact/723586364339719?helpref=faq%20content 
 
Οι διευθύνσεις των σχολείων παροτρύνουν όλους τους γονείς να διαγράψουν τους λογαριασμούς 
των παιδιών τους που είναι κάτω των 13 ετών προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων παρενόχλησης 
και εκφοβισμού στο σχολείο. Διατηρούν επίσης το δικαίωμα να καταγγείλουν στους διαχειριστές του 
Facebook και του Instagram κάθε λογαριασμό του οποίου ο χρήστης είναι κάτω των 13 ετών. 
 
Ο νόμος προβλέπει ότι κάθε παιδί κάτω των 12 δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά και προστατεύει τους 
μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από οποιαδήποτε νομική δίωξη. Ωστόσο, είναι καθήκον 
μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προβλήματα που προκαλούνται λόγω παράνομης χρήσης 
του Facebook και Instagram, προκειμένου να αποφευχθούν σχετικά περιστατικά στο μέλλον, αλλά 
και για να διδάξουμε τα παιδιά σας να έχουν μια υπεύθυνη στάση κατά τη χρήση του διαδικτύου. 
 
Για τον ίδιο λόγο, προτείνουμε στους ενήλικες που χρησιμοποιούν το Facebook και Instagram να 
επιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και να αποφεύγουν τη χρήση αυτής της οδού για την επίλυση 
προβλημάτων που αφορούν τη σχολική ζωή των παιδιών τους. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να 
επικοινωνείτε με τη διεύθυνση του σχολείου σας για οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα, ώστε να μην 
αμαυρώνεται άσκοπα η φήμη των σχολείων, να μην αμφισβητείται δημοσίως η επαγγελματική 
ακεραιότητα των ατόμων που εργάζονται στα σχολεία μας και να διασφαλίζεται η συναισθηματική 
ακεραιότητα των δικών σας παιδιών. Είναι σημαντικό η σχολική ζωή των παιδιών, των δασκάλων 
και των διευθυντών να παραμένει απόρρητη. 
 
Βοηθήστε μας να αποτρέψουμε τη διαδικτυακή παρενόχληση και να προωθήσουμε την υπεύθυνη 
συμπεριφορά στο διαδίκτυο! 
 
Η Γενική Διεύθυνση 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ  ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ 
« SIGNATURES ET AUTORISATIONS » ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΟΤΙ 
ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ. 
 
 

http://www.facebook.com/help/?faq=157793540954833
http://help.instagram.com/contact/723586364339719?helpref=faq%20content

