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Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κρήτης είναι ένας μεγάλος
διοικητικός εκπαιδευτικός οργανισμός στην Κρήτη και από τους μεγαλύτερους στην
Ελλάδα. Είναι υπεύθυνη για όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και Επαγγελματικά Λύκεια) στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου καθώς και για τους εκπαιδευτικούς που
διδάσκουν σε αυτά αλλά και για τους μαθητές που φοιτούν στα συγκεκριμένα
σχολεία.
Συγκεκριμένα, η Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου έχει υπό την εποπτεία της 101 σχολικές μονάδες
(50 Γυμνάσια, 38 Γενικά Λύκεια και 13 Επαγγελματικά Λύκεια) στις οποίες
εργάζονται 2300 εκπαιδευτικοί και φοιτούν 22500 μαθητές.
Οι βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
είναι να συντονίζει, να συμπληρώνει, να υποστηρίζει και να εφαρμόζει τις
εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και να ελέγχει και να
επιβλέπει την εκπαιδευτική διαδικασία και την εφαρμογή διαφόρων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες, όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα,
περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα φυσικής αγωγής, αγωγής υγείας και
άλλα.
Επιπροσθέτως, η Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου είναι βασικός αρωγός του Υπουργείου, όπως
κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οργάνωση και στην υλοποίηση
της εξεταστικής διαδικασίας των Πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής των
υποψηφίων στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, καθώς και των εξετάσεων για τη
λήξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.
Η Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου στελεχώνεται από έμπειρα και ικανά στελέχη εκπαίδευσης,
εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που εγγυώνται την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία και συνέχεια των εκπαιδευτικών θεμάτων των σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Directorate of Secondary Education of Prefecture of Ηeraklion Crete
Directorate of Secondary Education of Prefecture of Heraklion (Crete) is a
large governmental administrative organization of education and one of the biggest
of Greece. It is responsible for all secondary education schools of the Prefecture of
Heraklion in Crete, their teachers and pupils.
In particular, our directorate of education is in charge of 101 secondary
schools (50 lower secondary schools (gymnasiums), 38 upper secondary schools
(lyceums) και 13 upper secondary vocational schools). Approximately, in these
schools, 2300 teachers of all disciplines teach 22500 pupils
The primary task of our Directorate is to coordinate, supplement, support
and ensure the application of the education policy of the Ministry of Education along
with ensuring the smooth operation of the education process. We have departments
that implement various projects in a variety of subjects like environmental, physical
education, health education, ICT and more.
Additionally, our department is an assistant of the Ministry, like any
Directorate of Secondary Education, in organizing and implementing the
examination procedure of the Pan-Hellenic examinations for the admission of
candidates to the academic institutions of the country, as well as the examinations
for the State Language Certificate.
Our Directorate is staffed by experienced and competent educational and
administrative personnel who guarantee the smooth, uninterrupted treatment of
educational issues concerning the Secondary schools of our Perfecture.

