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ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

 

 

Αγαπητέ επισκέπτη  

Η Κεραμωτή, μια πανέμορφη χερσόνησος στα νότια του Ν. Καβάλας, αποτελεί πόλο έλξης για 

πολλούς τουρίστες, τόσο από τα Βαλκάνια όσο και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι χτισμένη 

στο δέλτα του ποταμού Νέστου, νοτιοανατολικά της Καβάλας, απέναντι από το καταπράσινο νησί 

της Θάσου. Χάρη στην ευνοϊκή της τοποθεσία, αποτελεί ιδανική αφετηρία για εξορμήσεις τόσο 

στην Καβάλα, στη Ξάνθη, στον ποταμό Νέστο, αλλά και στη Θάσο. Προσφέρεται για όσους 

επιθυμούν διακοπές σ' ένα εκπληκτικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον, για τους φυσιολάτρες, ειδικά 

για τους εραστές της θάλασσας, αλλά και για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν στις διακοπές τους 

την ηρεμία με τις σύγχρονες ανέσεις. 

 

Αυτός ο τουριστικός οδηγός 

υλοποιήθηκε από την  
 

 

  

Διεύθυνση: 
Κεραμωτή Καβάλας  

Δήμος Νέστου  
Τηλέφωνο 00 30 6977 001334 

Fax 0030 2510 837725 

E-mail 
info@keramotiapartments.gr 

temangr@gmail.com 

Website www.keramotiapartments.gr 

mailto:info@keramotiapartments.gr
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   ΚΕΡΑΜΩΤΗ 
 Λόγοι για να την 

επισκεφτείτε 

Για τις διάσημες παραλίες της!  Η παραλία της 

Κεραμωτής χαρακτηρίζεται από τους επισκέπτες 

ως μια από τις καλύτερες της ηπειρωτικής 

Ελλάδας. Τα καταγάλανα νερά αγγίζουν πολλά 

χιλιόμετρα όμορφης αμμουδιάς. 

 

 

Χάρη στην ευνοϊκή της τοποθεσία, αποτελεί 

ιδανική αφετηρία για εξορμήσεις τόσο στην 

Καβάλα, στη Ξάνθη, στον ποταμό Νέστο, αλλά 

και στη Θάσο 

 

Προσφέρεται για όσους επιθυμούν διακοπές σ' 

ένα εκπληκτικής ομορφιάς φυσικό περιβάλλον, 

για τους φυσιολάτρες, τους εραστές ειδικά της 

θάλασσας, αλλά και για όσους επιθυμούν να 

συνδυάσουν την ηρεμία με τις σύγχρονες ανέσεις. 

 

Η Κεραμωτή έχει τα πλεονεκτήματα ενός νησιού, 

χωρίς τα μειονεκτήματά του, αφού συνδέεται με 

την απέναντι ηπειρωτική ακτή με γέφυρα 

 

 



Keramotiapartments.gr Σελίδα 4 

 

01 

Χρήσιμες 

πληροφορίες πριν 

φτάσετε 

 ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ 

Οδικώς 

Από την Θεσσαλονίκη (απέχει  

168 χλμ) και από όλα τα μέρη 

της Ελλάδος μέσω της Εγνατίας 

οδού Ε90. Στην Εγνατία, μετά 

την έξοδο της Καβάλας, θα 

βρείτε έξοδο για αεροδρόμιο 

Μέγας Αλέξανδρος και 

Κεραμωτή. 

 

Αεροπορικώς 

Το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της 

Χρυσούπολης συνδέεται αεροπορικώς  

με την Αθήνα και μέσω αυτής με όλη 

την υφήλιο. Απέχει από το λιμάνι της 

Κεραμωτής 10 χλμ 

Κλίμα - Πότε να πάτε 

Η Κεραμωτή είναι μια 

περιοχή με ήπιο κλίμα 

και κάθε ταξιδιώτης 

αξίζει να κάνει την 

επίσκεψη του όλες τις 

εποχές τού χρόνου αλλά 

το καλοκαίρι βέβαια θα 

την απολαύσετε 

πραγματικά. Όποτε  

διαλέξετε να την 

επισκεφτείτε, η 

Κεραμωτή είναι 

πανέμορφη όλες τις 

εποχές του χρόνου!!!. 

  

 

Μετακινήσεις 

Στην Κεραμωτή μπορείτε να μετακινηθείτε με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Το Κ.Τ.Ε.Λ., από τις 6.00 το 

πρωί ως τις 9.30 το βράδυ, κάνει δρομολόγια υπεραστικά και τη συνδέει με την Καβάλα, Ξάνθη, Αθήνα, 

Θεσ/νίκη, Δράμα, αλλά και όλα τα χωριά τού νομού. Επίσης, μπορείτε να νοικιάσετε αυτοκίνητο ή 

μηχανάκι. Μετακινήσεις μπορείτε να κάνετε και με ταξί. Το οδικό δίκτυο είναι σε πολύ καλή 

κατάσταση και δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. 
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Επικοινωνία 

Στην Κεραμωτή υπάρχει 

Ταχυδρομείο όπως 

επίσης θα βρείτε και 

Internet café για την 

επικοινωνία σας. Τα 

περισσότερα 

καταλύματα 

προσφέρουν free 

internet. Η κάλυψη των 

δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας είναι αρκετά 

καλή αλλά ειδικά σε 

κάποιες παραλίες δεν θα 

έχετε και το καλύτερο 

δυνατό σήμα  

Ενημέρωση 

Εκτός από τα internet 

cafe, όπου μπορείτε να 

ενημερωθείτε, υπάρχει 

κατάστημα πώλησης 

Ελληνικού και ξένου 

τύπου. Από έντυπο 

υλικό θα βρείτε τα 

πάντα!!! 

 

 

Υγεία 

Στην Κεραμωτή υπάρχει αγροτικό ιατρείο ενω υπάρχει και Κέντρο Υγείας 

στη Χρυσούπολη,  όπου μπορείτε να εξυπηρετηθείτε για οτιδήποτε 

χρειαστείτε. Στην Καβάλα υπάρχει ένα καινούργιο και υπερσύγχρονο 

νοσοκομείο για ασθενείς, που χρειάζεται να μεταφερθούν εκεί. Επίσης, 

Φαρμακείο υπάρχει στην Κεραμωτή, ενώ υπάρχουν και στα γειτονικά 

χωριά και στην πόλη της Χρυσούπολης 

Χρήμα 

Στην Κεραμωτή, υπάρχει ATM, στο οποίο μπορούν να κάνουν τις 

συναλλαγές τους οι τουρίστες, ενώ μπορούν να εξυπηρετηθούν και από 4 

τράπεζες πού υπάρχουν στην Χρυσούπολη. Πιστωτικές κάρτες γίνονται 

σχεδόν από παντού δεκτές. Οι τιμές στο φαγητό και τη διασκέδαση είναι 

αρκετά καλές και χωρίς τις υπερβολές, που συναντάς σε άλλες περιοχές. 

Στις καφετέριες, θα απολαύσετε τον καφέ με 2- 2,50 €, το ποτό σας με 6-7 

€ και στα ταβερνάκια από 10-20 € ανά άτομο ανάλογα με την παραγγελία 

που θα δώσετε. 

  



Keramotiapartments.gr Σελίδα 6 

 

02 Χρήσιμες πληροφορίες αφού φτάσετε  

Φαγητό 

Οι επισκέπτες θα μείνουν πολύ 

ευχαριστημένοι από το φαγητό στη 

Κεραμωτή. Οικονομικό με πολλές 

επιλογές. Ως λάτρεις του καλού 

φαγητού, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε 

αυτό, αλλά φροντίζουμε να είναι και 

καλή η σχέση τιμής απόδοσης. 

Δοκιμάστε φρέσκο ψάρι, το οποίο 

προμηθευόμαστε από ντόπιους 

ψαράδες κάθε πρωί. Καλούς και 

νόστιμους μεζέδες , λιαστά χταπόδια με 

συνοδεία τσίπουρου, ψιλά ψαράκια, 

αθερίνες, κουτσουμουρίτσες, γάμπαρι. 

Επίσης ρύζι, σπαράγγια, φασόλια, 

καλαμπόκια. 

Υπάρχουν ταβέρνες στο λιμάνι με 

όμορφη διακόσμηση και πολύ καλή 

κουζίνα, τραπεζάκια δίπλα στην 

παραλία, μεγάλες μερίδες, νόστιμο 

φαγητό και πολύ καλές τιμές. 

 

 

 

Διασκέδαση- Ελεύθερος χρόνος 

Στην Κεραμωτή, ο επισκέπτης βρίσκει ό,τι καλύτερο επιθυμεί, για να περάσει τις καλοκαιρινές και όχι 

μόνο διακοπές του. Στο σπάνιας ομορφιάς περιβάλλον της Κεραμωτής μπορεί να βρει χιλιόμετρα 

αμμουδιάς με πεντακάθαρη θάλασσα για κολύμπι. Υπάρχουν αναψυκτήρια κατά μήκος των ακτών, 

οργανωμένα με ομπρέλες, καθίσματα και ό,τι χρειάζεται ο λουόμενος, για να περάσει ευχάριστα τις ώρες 

του στη θάλασσα. Μπορεί, επίσης, να αγοράσει ολόφρεσκα νοστιμότατα ψάρια, μόλις τα καΐκια 

προσεγγίσουν το λιμάνι, ύστερα από το βραδινό ψάρεμα. Τα πεντακάθαρα νερά της, τα οποία είναι από 

τα πιο πλούσια τόσο σε ψάρια όσο και σε θαλασσινά, προσφέρουν στην πλειοψηφία των επισκεπτών την 

ευκαιρία να απασχοληθούν με το ψάρεμα. Κατά μήκος του κεντρικού δρόμου, αλλά και κοντά στο λιμάνι 

υπάρχουν ψαροταβέρνες, όπου μπορεί κανείς να φάει τα πιο φρέσκα ψάρια. 

. 
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Παραλίες 

 

Η Κεραμωτή διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες παραλίες που αγγίζουν πολλά χιλιόμετρα όμορφης 

αμμουδιάς. Στα οργανωμένα αναψυκτήρια υπάρχουν ομπρέλες και καθίσματα και ότι άλλο χρειάζεται ο 

επισκέπτης για να απολαύσει την θάλασσα και τον ήλιο.  

  

  

 

Παιδιά 

Αν κάποιος έχει παιδιά είναι 

ιδανικός προορισμός. Ρηχά νερά, 

μεγάλες παραλίες κτλ. Νεαρά 

ζευγάρια χωρίς παιδιά ή παρέες θα 

θεωρήσουν την περιοχή αρκετά 

οικογενειακή. 
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03 Ήθη, έθιμα και εκδηλώσεις   

 

Μουσικό Φεστιβάλ 'Πλάι στο κύμα' 

 

Κορυφαία πολιτιστική εκδήλωση που 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην 

παραλία, το μήνα Ιούλιο. Από το 2000, 

όταν και έλαβε χώρα για πρώτη φορά, 

έχουν τραγουδήσει στο φεστιβάλ 

σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα της 

ελληνικής μουσικής σκηνής. 

 

  

 

Πανηγύρι Κεραμωτής 

 

Το ετήσιο πανηγύρι της Κεραμωτής 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 

αρχές του Αυγούστου και κορυφώνεται 

ανήμερα της εορτής του χωριού στις 6 

του μήνα (Μεταμόρφωση του 

Σωτήρος). Έχει καθιερωθεί πλέον ως ο 

τοπικός θεσμός και συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον ολόκληρης της περιοχής. 

Θεωρείται ένα πολύ σημαντικό 

πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός. 

 

 

 

'Ελευθέρια' Χρυσουπόλεως 

Η Χρυσούπολη προσαρτήθηκε στην Ελλάδα στις 11 Ιουλίου του 1913. Για το γεγονός 

πραγματοποιούνται ετησίως πενθήμερες εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν έντονο το πολιτιστικό στοιχείο της 

περιοχής. Σε αυτές λαμβάνουν μέρος σχεδόν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι του δήμου, ενώ παράλληλα 

φιλοξενούνται και σύλλογοι άλλων περιοχών. Υπαίθριοι χώροι με συνοδεία φαγητού και ντόπιου 

κρασιού εγγυώνται τη διασκέδαση όλων των παρευρισκομένων. 
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Ήθη, έθιμα και 

εκδηλώσεις σε πολύ 
κοντινή απόσταση 

 Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου 

 Το φεστιβάλ των Φιλίππων αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη πολιτιστική 

εκδήλωση της ευρύτερης περιοχής. Λαμβάνει χώρα κάθε καλοκαίρι τους 

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, 

 

Καρναβάλι Ξάνθης 

Το καρναβάλι της 

Ξάνθης αποτελεί 

αδιαμφισβήτητα το 

μεγαλύτερο πολιτιστικό 

γεγονός στην περιφέρεια 

της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. 

Είναι άλλωστε το 

δεύτερο μεγαλύτερο 

καρναβάλι της χώρας. 

Στα πλαίσια των  

 μουσικές εκδηλώσεις, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και 

πολλές άλλες παράλληλες εκδηλώσεις.  

 

Αρχαίο θέατρο Φιλίππων 

εκδηλώσεων  λαμβάνουν 

χώρα καρναβαλικές και 

λαογραφικές παρελάσεις, 

και διάφορες άλλες  

λαογραφικές εκδηλώσεις. 

Οι εκδηλώσεις 

πραγματοποιούνται από 

τα μέσα του Φλεβάρη 

έως τις αρχές του Μάρτη  

 

 

 

 

Καρναβάλι Ξάνθης 

Γιορτές παλιάς πόλης Ξάνθης 

Οι γιορτές της παλιάς πόλης της Ξάνθης λαμβάνουν χώρα  με την έλευση του Φθινοπώρου και 

περιλαμβάνουν μουσικοχορευτικές παραδοσιακές εκδηλώσεις καθώς και πολλές μουσικές συναυλίες 

(διάσημων και τοπικών καλλιτεχνών), θεατρικές παραστάσεις, και άλλες παράλληλες εκδηλώσεις. 
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04  

Αξιοθέατα 

Φυσικά τοπία  

  

Δέλτα Νέστου  
Το Δέλτα του Νέστου έχει 

συνολική έκταση περίπου 

500,000 στρ. θεωρείται από 

τους σημαντικότερους 

υδροβιότοπους της Ευρώπης 

Ποταμός Νέστος  

Ο ποταμός Νέστος, φυσικό όριο ανάμεσα 

στην Καβάλα και την Ξάνθη, την 

Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, 

πηγάζει από την οροσειρά Ρίλα της 

Βουλγαρίας και  

Παράκτιες 
λιμνοθάλασσες 

 

Οι λιμνοθάλασσες 

Κεραμωτής, Χαϊδευτού 

και Αγιάσματος 

συγκαταλέγονται στα 

παραγωγικότερα φυσικά 

ιχθυοτροφεία της χώρας 

και φιλοξενούν πολλά 

είδη πουλιών, τα οποία 

είτε ζουν μόνιμα είτε 

έρχονται για 

αναπαραγωγή είτε 

παραμένουν εδώ κατά 

την περίοδο της 

μετανάστευσής τους 

 και τμήμα του προστατεύεται 

από τη συνθήκη Ramsar, ως 

Περιοχή Ειδικής Προστασίας 

και Ειδικά Προστατευόμενη 

Μεσογειακή Περιοχή. 

Επίσης, ανήκει στο Δίκτυο 

NATURA 2000, ενώ 

αποτελεί και τμήμα του 

Εθνικού Πάρκου Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης. Η 

περιοχή αποτελείται από ένα 

σύνολο βιοτόπων με 

λιμνοθάλασσες, υγρά 

λιβάδια, καλαμιώνες και το 

παραποτάμιο δάσος.  

εκβάλλει στο Αιγαίο. Το συνολικό μήκος 

του ανέρχεται σε 234 χιλιόμετρα, από τα 

οποία περίπου 130 ανήκουν στην 

ελληνική επικράτεια. Η πλούσια χλωρίδα 

και πανίδα, η έκταση και η ποικιλία των 

βιοτόπων του καθιστούν τον Νέστο έναν 

από τους πλέον σημαντικούς 

υδροβιότοπους  όχι μόνο της Ελλάδας 

αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.  

 

  

Στενά Νέστου 

Τα Στενά του Νέστου, τόπος μοναδικής ομορφιάς, δημιουργήθηκαν από τη ροή των νερών του ποταμού, που 

διαβρώνει τα ασβεστολιθικά πετρώματα της περιοχής. Το αισθητικό δάσος των Στενών του Νέστου (έκταση 

23.800 στρεμμάτων) είναι μια προστατευόμενη περιοχή ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους και οικολογικού 

ενδιαφέροντος, με εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα (περίπου 500 είδη) και πανίδα (σπάνια αρπακτικά πουλιά και 

θηλαστικά). 
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05  Εναλλακτικές Δραστηριότητες  

 

 

Παρατήρηση πουλιών 

Εξοπλιστείτε με κιάλια 

και φακούς και 

εξερευνήστε την 

ποικιλομορφία και τη 

μοναδικότητα της 

πλούσιας και ιδιαίτερης 

σύνθεσης χλωρίδα και 

πανίδα στο Δέλτα του 

Νέστου που 

προσφέρονται για 

φυσιολάτρες, 

παρατηρητές πουλιών και 

άγριων ζώων κλπ 

 

 Ποδηλασία 

Ανακαλύψτε την όμορφη αμμόγλωσσα 

της Κεραμωτής και τις γειτονικές 

περιοχές με ένα ποδήλατο. Κάντε 

ποδηλατώντας το γύρο της 

λιμνοθάλασσας. Το έδαφος σ’ αυτά τα 

μέρη είναι επίπεδο και δε θα 

δυσκολευτείτε καθόλου. 

 

 

Κολύμπι 
Γνωρίστε τις ανεπανάληπτες 

ομορφιές των παραλίων. Κι αν 

θέλετε να ζήσετε την απόλυτη 

περιπέτεια, τότε δοκιμάστε την 

κολύμβηση ανοιχτής 

θάλασσας, στο Αγώνα 

Ανοιχτής Θάλασσας 

απόστασης 2,2 χλμ συνοδεία 

καταρτισμένου προσωπικού. 

 

Περπάτημα 

Οι φυσιολάτρες σίγουρα θα ενθουσιαστούν με τις πεζοπορικές διαδρομές και την πλούσια χλωρίδα της 

περιοχής. Αφήστε τα βήματά σας να σας οδηγήσουν σε περιπατητικά μονοπάτια, ανάμεσα από 

πανύψηλα δεντρα. 
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Εναλλακτικές δραστηριότητες  

Ιστιοπλοΐα 

Η θαλάσσια περιοχή που ορίζεται ανάμεσα στην Κεραμωτή, την Καβάλα και τη Θάσο, άλλα και την 

ανοικτή θάλασσα του Βορείου Αιγαίου θεωρείται  ιδανική για ιστιοπλοΐα. Πραγματοποιούνται 

οργανωμένες κρουαζιέρες στη Θάσο, τη Σαμοθράκη και στα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με 

ιστιοπλοϊκά σκάφη που βρίσκονται στο λιμάνι της Κεραμωτής 

  

 Ιππασια  
Ήρεμα άλογα, που καταλαβαίνουν αμέσως αν ο αναβάτης είναι αρχάριος ή πεπειραμένος, θα σας 

μεταφέρουν σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από τα συνηθισμένα! 

Φαράγγι του Νέστου με κανό 

Η πιο όμορφη επιλογή να δεις τα είκοσι χιλιόμετρα κατηφορικά νερά του ποταμού, φαράγγι και 

μαίανδροι είναι μόνο με κανό! 
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Χρήσιμες πληροφορίες    
 

Επιχειρήσεις Κεραμωτής 
  

Φαγητό –Ταβέρνες- Εστιατόρια- Ψητοπωλείο   
Γιαλαντωνίδης Νικόλαος Kouzinaki 2591111840 

Δοξάκης Γεώργιος Burger 2591051777 

Ανδρεάδου Γαλήνη Θαλασσινο 6978140199 

Δεληγιάννη Λεμονιά La Strada - Ελλήνων Γεύσεις 2591051122 

Σωτηριάδης Ηλίας  Σαρδελαδικο 2591051010 

Γιαννοπουλάκης Χαράλαμπος Ο Μπάμπης 2591051297 

Αλμπάνη Βαρβάρα και Σια ΟΕ Γλάρος 2591051478 

Χατουτσίδης Ζήσης Γυροτσαρκα 2591051373 

Δομβρίδου Κωνσταντίνα Η Γεύση 2591051850 

Φιλιππάκη Ελένη Π.  2591051243 

Παρασχάκη Γεωργία   2591051170 

Γιώργος & Θανάσης Κυριακου Στ’ Αδέλφια  2591051860 

Συνοδινου Φανή Φανή  2591051208 

Τεκιδης Αγαπιος  Ακροπολη 2591051550 

 

Καφετέριες  
Σαραφάκης Νικόλαος  2591051929 

Τζεράκης Αναστάσιος  2591051232 

Βουρουτζής Πέτρος  2591051392 

Καφάλτης Νικόλαος Ο Νίκος 2591051535 

Τεκίδης Αγάπιος Γ Μέδουσα 2591051550 

Αφεντούλης Φίλιππος Αιγαίο 2591051222 

Αδαλάκης Στυλιανός  2591051506 

Κουτρούλος Ιωάννης Port Side Cafe  

Συνανιδης Αναστάσιος Καφέ Veranda   

Τάκος Χρήστος  Chocolate 2591051120 

Δημητριάδης Γιώργος  Gelateria Da Giorgo  

Λυβεριαδου Κασσιανή  2591051253 

Αρειστιδου Ελισάβετ  2591051980 

Μαρκασογλου Σταυρούλα  2591051994 

Καιτατζοπουλος Χαράλαμπος  2591051951 

 

Super Market- Παντοπωλεία  

Μανώλης Παναγιώτης και Γεώργιος ΑΕ  ΑΡΙΣΤΑ 2591051651 

Βενετη Χαρίκλεια  2591051227 

Κουλαξίζη Στεργιανή Πέρασμα 2591051654 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος  2591051640 

Καζακης Αλέξανδρος  2591051266 

 

Κρεοπωλεία   

Βλασακίδης Βασίλειος   2591051387 

Μακρόπουλος Φώτιος  2591051747 

 

Όστρακα & Κοχύλια 

 Μπελέζη Χρυσούλα Οστρακοκαλλιέργεια Κεραμωτής 2591051547 
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Επιχειρήσεις Κεραμωτής 

 

Ιχθυοπωλείο 

Βαραγιαννη Ευσταθία  2591770007 

 

Αρτοποιεία –Φούρνοι    

Σιωπης Ιωάννης –Κολλαρα Λένα ΟΕ  2591051202 

Γιαλαντωνίδης Δημήτριος   2591051577 

Δρόσος Ιωάννης  2591051729 

 

Βιβλιοπωλείο  

Αλεξίου Βασίλειος   2591051125 

 

Ταξί - Ραδιοταξί - Σταθμοί Ταξί   
Παπαδόπουλος Ιωάννης   6977478684 

Δημήτρης & Βούλα  6932517308 

 

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων 

Σινιώρης Κωνσταντίνος  2591051242 

 

Κομμωτήριο 

Νταρακτσή Ελένη   2591051446 

Γιαννενά Ελευθερία  2591051485 

Κογιόγλου Φωτεινή  HAIR STYLING  2591051772 

 

Ιατροί  
Αμπανόζη Σταυρούλα Οδοντίατρος 2591051400 

 

Φαρμακεία 

Σάμπα Σοφία  Κεραμωτή  2591051520 

Παπαδοπούλου Αΐντα  Αγιάσμα 2591056500 

Αγαθάκης Σταύρος Χαιδευτό  2591051957 

 

Δημόσιες Επιχειρήσεις- Υπηρεσίες Κεραμωτής 
 

Δημοτική Ενότητα Κεραμωτής  25913 50500 - 503  

Αγροτικό Ιατρείο Κεραμωτής  2591350505 

Λιμενικό Τμήμα Κεραμωτής  2591051204-51098 

Κεντρικό λιμεναρχείο Καβάλας  2510 223716 

Λιμενικός Σταθμός Θάσου  2593022106 

Κάμπινγκ Κεραμωτής  2591051788 

Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου 2591051831 

Σύλλογος Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κεραμωτής  2591051619 

 

Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας  
 

Όσιος Δαυίδ Νε- Thassos Link  

Ναυτιλιακές Εταιρίες 

2591051722 

ΑΝΕΘ ΑΕ 2591051142 

Νήσος Θάσος Ναυτική Εταιρία 2591051879 

Σταθμός Χρυσούπολης  ΚΤΕΛ Καβάλας 
http://www.ktelkavalas.gr 

2591022415 

Σταθμός Καβάλας  2510222294 
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πηγές  κειμένων και φωτογραφιών   
 

Δήμος Νέστου www.nestos.gr 

Nestosplus www.nestosplus.gr  

Travel book www.thetravelbook.gr 

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδα http://www.fd-nestosvistonis.gr/ 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

http://www.nestos.gr/
http://www.nestosplus.gr/

