
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΕΡΜΑΚΗΣ

Σας ευχαριστώ 
για την εμπιστοσύνη σας!

Στηρίζομαι στην ψήφο σας! 

ΜΙΑ 
ΔΥΝΑΤΗ 
ΦΩΝΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΡΗΤΗ

ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



 Επαγγελματική δραστηριότητα

Από το 1993 δραστηριοποιείται στον τομέα 
των επιχειρήσεων, έχοντας δημιουργήσει 
την «Εκδοτική Κρήτης» και την «Επικοι-
νωνίες Κρήτης», που ασχολούνται με τους 
τομείς των εκδόσεων, της επικοινωνίας, 
της διαφήμισης και της οργάνωσης εκθέ-
σεων.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πρωτοβου-
λία που ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια για 
την προώθηση και προβολή της Κρήτης 
με τη δημιουργία και τη διοργάνωση της 
Παγκρήτιας Έκθεσης “ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη 
Συνάντηση & Τοπικές Γεύσεις Ελλάδας” που 
κάθε χρόνο οργανώνεται στην Αττική, στη 
Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, ενισχύοντας 
έμπρακτα την εξωστρέφεια του νησιού.
Δημιούργησε με επιτυχία τις παρακάτω 
έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις:
• Τον Οδηγό Αγοράς Ηράκλειο STAR 

www.starodigos.gr
• Το CRETABLOG, την Ηλεκτρονική Εφη-

μερίδα της Κρήτης  www.cretablog.gr
• Το Περιοδικό WOMAN NEWS  

www.womannews.gr
• Τον Πανελλήνιο Οδηγό Κοσμήματος  

www.odigoskosmimatos.gr
• Τον Οδηγό Επαγγελματιών Ρόδου  

www.odigosrodou.gr

 Συγγραφική δραστηριότητα

Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με τη λογο-
τεχνία. Το 1992 κυκλοφόρησε το πρώτο του 
λογοτεχνικό βιβλίο, την ποιητική συλλογή 
«Νυχτερινή Αγορά» από τις εκδόσεις Ηρό-
δοτος, αποσπώντας θετικές κριτικές.
Το 2012 κυκλοφόρησε τη δεύτερη ποιη-
τική του συλλογή με τίτλο «Η Μοίρα των 
Άστρων», σε έκδοση του Λογοτεχνικού 
Συνδέσμου Ηρακλείου.

Ο Νεκτάριος Σερμάκης του Εμμανουήλ και 
της Άννας το γένος Γ. Δασκαλάκη, γεννήθηκε 
το 1969 στο Ηράκλειο και μεγάλωσε στη Μα-
χαιρά Αρκαλοχωρίου, του σημερινού Δήμου 
Μινώα Πεδιάδας. Οι γονείς του κατάγονται 
από τον Xόνδρο της επαρχίας Bιάννου. 
Φοίτησε στο Γυμνάσιο Σκινιά και στο Λύκειο 
Αρκαλοχωρίου και σπούδασε Γραφιστική, 
Διακόσμηση και Δημοσιογραφία στην Αθήνα.

 Κοινωνική δραστηριότητα

Από νεαρή ηλικία ανέπτυξε ενεργή συμμε-
τοχή στα κοινά:
• Το 1998 ήταν Υποψήφιος Δήμαρχος Αρκα-

λοχωρίου. 

• Από το 1999 έως το 2002 υπηρέτησε ως Δη-
μοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Συνδυ-
ασμού στον Δήμο Aρκαλοχωρίου. 

• Από το 2002 έως 2010, για δύο τετραετί-
ες εκλέχτηκε και διετέλεσε Νομαρχιακός 
Σύμβουλος Ηρακλείου.

• Το 2010 ήταν Υποψήφιος Αντιπεριφε-
ρειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου.

• Από το 2010 έως το 2014 υπηρέτησε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης.

• Στις εκλογές του 2014 συμπορεύτηκε με το 
ψηφοδέλτιο του Σταύρου Αρναουτάκη και 
έως και σήμερα είναι εκλεγμένος Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος. 

Ο Νεκτάριος Σερμάκης είναι ένα από τα πιο 
έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, αφού έχει 
εκλεγεί και υπηρετήσει σε δεκάδες επιτρο-
πές του Δήμου, της Νομαρχίας και της Πε-
ριφέρειας.
Το αντικείμενο αυτών των διαρκών επιτρο-
πών αφορούσε την ανάπτυξη της υπαίθρου 
και του πρωτογενή τομέα, τον πολιτισμό, την 
επιχειρηματικότητα, τις υποδομές, τον του-
ρισμό, την παιδεία, τον πολιτισμό κ.α.
Επίσης είναι μέλος:
• Της «Παγκρήτιας Δημοσιογραφικής Ένω-

σης» (ΠA.Δ.E.).

• Του Eμποροβιομηχανικού Eπιμελητηρίου 
Ηρακλείου.

• Του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

• Του Συλλόγου Τριτέκνων Ν. Ηρακλείου.

• Του Λογοτεχνικού Συνδέσμου Ηρακλείου, 
στον οποίο υπηρέτησε και ως εκλεγμένο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το μέλλον χτίζεται με δημιουργικούς ανθρώπους, ψηφίστε τους!Βιογραφικό σημείωμα

Βραβεύσεις - Τιμητικές διακρίσεις

Για τη συμβολή του 
στα κοινά έχει τιμηθεί 
από πολλούς συλλό-
γους και φορείς ενώ 
το 2018 βραβεύτηκε 
από τον «Όμιλο για 
την UNESCO Πει-
ραιώς και Νήσων», 
για την πολιτιστική 
και κοινωνική του 
προσφορά.

Ο Νεκτάριος Σερμάκης προβάλλοντας την Κρήτη, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, 
σε εκατομμύρια τηλεθεατές στα μεγαλύτερα κανάλια της χώρας.

Συνέντευξη στον ΑΝΤ1 γα την προώθηση των 
Κρητικών προϊόντων και υπηρεσιών.

 Οικογένεια

Ευχαριστήριες επιστολές προς τον Νεκτάριο 
Σερμάκη, από το ίδρυμα «ΕΛΠΙΔΑ» και το «Παιδικό 

Χωριό SOS» για τη στήριξη των σκοπών τους.

 
 

             

 

 

 

ΠΡΟ: 

ΕΚΘΕΣΕ ΣΗ ΕΚΘΕΗ: 

«ΚΡΗΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ» 

 
 

 Βάρη, 01/06/2013 

 
 
 
 
Αγαπητοί μασ, 
 
Παρακαλούμε δεχτείτε τισ πιο θερμέσ ευχαριςτίεσ του Διοικητικού Συμβουλίου 

των Παιδικών Χωριών SOS για τα κρητικά τρόφιμα που προςφέρατε για τα παιδιά 

μασ, μια ενέργεια που έγινε με πρωτοβουλία τησ PROMEXPO.GR.  

  
H ανθρωπιςτική ςασ διάθεςη και ευαιςθηςία, είναι για μασ πολύτιμοσ αρωγόσ, για 

την ςυνέχιςη του έργου μασ. 
  
Όςο θα υπάρχουν φίλοι όπωσ εςείσ, είναι ςίγουρο ότι τα Παιδικά Χωριά SOS 

Ελλάδοσ, θα μπορούν να προςφέρουν αγάπη, φροντίδα και οικογενειακή ζεςταςιά 

ςε κάθε παιδί που είχε την ατυχία να τα ςτερηθεί ςε κάποια ςτιγμή τησ ζωήσ του. 

 
Για άλλη μια φορά ςασ ευχαριςτούμε θερμά και ευχόμαςτε να έχουμε πάντα την 

τόςο πολύτιμη για μασ φιλία ςασ. 
 
 
 
 
 
 
 
Με  εκτίμηςη, 
 
 
 
Πέτροσ Παπαδάκησ 
Διευθυντήσ 
 

Είναι παντρεμένος με την Eλένη 
Μαυρίδου του Κωνσταντίνου, Μικρασια-
τικής καταγωγής από τα Φιλίσια Πεδιά-
δος, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, 
γεγονός που τον ευαισθητοποίησε στην 
ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού. 
Με τη σύζυγό του Ελένη ζουν μόνιμα στο 
Ηράκλειο και έχουν αποκτήσει τρία παι-
διά, δυο κορίτσια και ένα αγόρι.



Φίλες και φίλοι.
Μπαίνω και πάλι μπροστά για το καλό της 
Κρήτης μας!
Μαζί με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο 
Αρναουτάκη συνεχίζουμε και την επόμενη 
τετραετία τον αγώνα μας για την ανάπτυξη και 
την ευημερία του τόπου μας. 
Ενωμένοι και δυνατοί προχωρούμε όλοι μαζί 
και συγκροτούμε την «Εθνική Κρήτης», μια 
αξιόμαχη ομάδα στελεχών, πέρα και πάνω 
από κομματικές λογικές.
Με σχέδιο, τόλμη, δύναμη και αποφασιστι-
κότητα υλοποιούμε το όραμα μας για την 
Κρήτη, έτσι όπως όλοι την ονειρευόμαστε.
Η πίστη μου πως μπορούμε να κατακτήσουμε 
μια καλύτερη ζωή, με δυναμώνει και με κάνει 
να πιστεύω πως αξίζει να αγωνίζομαι.

Στις εκλογές της 26ης Μαΐου θα είμαι υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος και 
καλώ όλους εσάς να με τιμήσετε με την ψήφο σας, για να σας εκπροσωπήσω στο νέο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. 
Έχω την εμπειρία, τη γνώση και τη διάθεση να εργαστώ σκληρά προκειμένου αυτός 
ο τόπος να αποκτήσει αυτά που πραγματικά του αξίζουν.
Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι θα φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας, γιατί 
«Η Κρήτη είναι η ζωή μας».
Σας ευχαριστώ πολύ.

Μήνυμα προς τους πολίτες του Νομού Ηρακλείου

Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης & Υποψήφιος
Εκδότης, Ιδιοκτήτης Μ.Μ.Ε.
Δημιουργός των Παγκρήτιων Εκθέσεων “ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση”

Νεκτάριος Σερμάκης

Μαζί με τον Περιφερειάρχη
συνεχίζουμε τον αγώνα 

για την ανάπτυξη της Κρήτης.

Αξίζει μια από τις τέσσερις επιλογές μας!

Με ανθρωπιά, τόλμη, αποφασιστικότητα και κοινωνική ευαισθησία.
ΣΕΡΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Εμμανουήλ+Ψηφίζω

Γραφείο: Σπύρου Λούη 1, Ηράκλειο, Tηλ.: 2810 213318, 6932 430433
nektarios@sermakis.gr  -  www.sermakis.gr

Ακολούθησε με:


