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Δ Ε Λ Τ Ι Ο     Τ Υ Π Ο Υ 

Το “NO KAKA” στον Ασπρόπυργο 

  

Μια Ελληνική – Παγκόσμια πατέντα (με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας), μια καινοτομία της υγιεινής του 
περιβάλλοντος, του ανθρώπου και των ζώων, που απευθύνεται στους ιδιοκτήτες σκύλων και 
κατοικίδιων γενικότερα, φιλοξενείται πλέον στον Δήμο Ασπροπύργου.  

Το “NO KAKA” είναι ένα πολύ απλό και εύχρηστο σύστημα μιας χρήσης από ανακυκλώσιμο 
χαρτί, φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο εξυπηρετεί στην περισυλλογή των ακαθαρσιών των 
κατοικίδιων, με έναν ευχάριστο, ανέπαφο και κομψό τρόπο. Στόχος του είναι να διατηρούνται οι 
δημόσιοι χώροι, πάρκα, πλατείες, και δρόμοι καθαροί και αποτελεί λύση για την κατάργηση της 
πλαστικής σακούλας. Το οικολογικό αυτό σύστημα είναι εκατό τις εκατό (100%) ελληνικό προϊόν 
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και έχει χαρακτηριστεί ως «Πατέντα καθημερινής χρήσης και ανάγκης» ενώ τοποθετεί την Ελλάδα 
και τους Δήμου που το προσφέρουν δωρεάν στους δημότες πρωτοπόρους. 

 

Η ιδέα του “NO KAKA” έγινε πράξη από την κ. Μαρία Αρκούδη, η οποία μεταξύ άλλων δήλωσε: 
«Μου αρέσει να περπατώ, αλλά στην γειτονιά μου το πρόβλημα με τις ακαθαρσίες είναι έντονο. 
Μία μέρα, ήταν ένας κύριος που είχε βγάλει το σκυλάκι του για βόλτα και για την φυσική του 
ανάγκη. Παρόλο που είχε σακουλάκι μαζί του δεν το χρησιμοποίησε. Τότε τον πλησίασα και τον 
ρώτησα ευγενικά για ποιο λόγο αφού έχει το σακουλάκι δεν μαζεύει το "δωράκι" του σκύλου του. 
Εκείνος μου αποκρίθηκε: "Βρες μου καλύτερο τρόπο κι εγώ θα το κάνω." Τον τρόπο τον βρήκα, 
αλλά τον κύριο δεν τον έχω βρει ακόμη για να του το δώσω!». Ευχαρίστησε προσωπικά τον 
Δήμαρχο Ασπροπύργου, Νικόλαο Μελετίου, που άνοιξε την πόρτα του και αμέσως θέλησε να 
προσφέρει την πατέντα για το καλό των δημοτών του, όχι μόνο ως Δήμαρχο αλλά και ως έναν 
άνθρωπο με ευαισθησία για την υγιεινή των συμπολιτών του.  

Ο Δήμος Ασπροπύργου είναι ένας από τους πρώτους Δήμου της χώρας που τοποθέτησε αυτό το 
καινοτόμο σύστημα  και ενημερώνει τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες της πόλης ότι μπορούν 
να προμηθεύονται δωρεάν το “NO KAKA”, από τα εξής σημεία: στην Πλατεία Δημαρχείου,  στο 
Εκκλησάκι Άγιου Γιάννη επί της οδού Θρασυβούλου, στο 3ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και  στο 
Β.Σ.Ο.Φ., επί της οδού Νίκης, στο Ρολόι της πόλης, στην Πλατεία Ηρώων και στο Δημοτικό 
Στάδιο Ασπροπύργου. Ενημερώνουμε τους δημότες ότι, τις επόμενες μέρες θα τοποθετηθούν 
ακόμη τέσσερα συστήματα στα εξής σημεία: στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου πλησίον της 
Πλατείας Αγωνιστών, στο Θερμοκήπιο Ασπροπύργου πλησίον του γηπέδου τένις, στη Γκορυτσά 
και στην Παραλία Ασπροπύργου.    
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