ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Συμμετοχή των παιδιών στις μεταφορές μετακομίσεις
Τα παιδιά μπορούν να γίνουν οι βοηθοί σας στις μεταφορές μετακομίσεις, όσο κι αν φοβάστε ότι θα κάνουν ζημιές. Εσείς
πρώτα πρέπει να τους υποδείξετε πως γίνεται η σωστή διαδικασία συσκευασίας και αυτά θα την αντιγράψουν. Τότε τα
ποσοστά ζημιάς είναι σχεδόν μηδενικά. Για να ξεκινήσουν, λοιπόν, οι μεταφορες μετακομισεις και η συσκευασία των
αντικειμένων ρου παιδικού δωματίου προμηθεύσετε τα παιδιά σας με χαρτοκιβώτια και μαρκαδόρο. Τα παιδιά μπορούν
να συσκευάσουν τα παιχνίδια τους , τα βιβλία τους και όλα τα αντικείμενα που δεν είναι εύθραυστα. Ελέγξτε τις
συσκευασίες πριν τις κλείσετε για τις μεταφορες μετακομισεις και σημειώστε το περιεχόμενό τους. Ακόμα κι αν δεν γίνουν
όλα τόσο οργανωμένα όσο θα θέλατε, αφήστε τα παιδιά να συμμετάσχουν στην διαδικασία της μετακόμισης. Σκεφτείτε το
ως μια διασκεδαστική διαδικασία ή ένα παιχνίδι με τα παιδιά σας και οι μεταφορες μετακομισεις θα γίνουν αυτομάτως πιο
εύκολες.
Προετοιμαστείτε για τις μεταφορές μετακομίσεις σας
Προετοιμαστείτε για τις μεταφορές μετακομίσεις, αρχίζοντας να συσκευάζετε πράγματα που δεν χρειάζονται άμεσα ή
τουλάχιστον μέχρι την μετακόμιση στο νέο σας σπίτι. Οι μεταφορικές εταιρείες μπορούν να σας παρέχουν
συσκευασίατων αντικειμένων σας. Ξεκινήστε, λοιπόν, την αποθήκευση αντικειμένων που δεν χρησιμοποιείτε συχνά
όπως βιβλία, αντικείμενα φυλαγμένα στο πατάρι και ρούχα άλλης εποχής. Στο διάστημα αυτό, τα καινούρια έπιπλα και
συσκευές, που έχετε παραγγείλει από διάφορα καταστήματα, ζητείστε να τοποθετηθούν στο νέο σπίτι πριν την ημέρα
που θα πραγματοποιηθούν οι μεταφορες μετακομισεις. Ειδικά, αν είναι απαραίτητα για τη διαμονή σας.
Καταναλώστε τα τρόφιμα
Οι μεταφορές μετακομίσεις χρειάζονται οργάνωση και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και η κατανάλωση των τροφίμων. Πριν
ξεκινήσετε λοιπόν, την συσκευασία των οικοσκευών, φροντίστε να έχετε καταναλώσει όλα τα αποθέματα και κυρίως αυτά
που χρειάζονται ψυγείο ή κατάψυξη. Μην αγοράσετε τρόφιμα περισσότερα απ’ όσα χρειάζεστε, ώστε να μην χρειαστεί να
τα πετάξετε στα σκουπίδια. Τέλος, προτιμήστε καταναλωτικά προϊόντα που δεν χρειάζεστε άμεσα, να τα αγοράσετε μετά
τις μεταφορες μετακομισεις, για να μην κουβαλάτε περιττό όγκο. Όσο υπερβολικό κι αν σας φαίνεται θα δείτε πως όσο
λιγότερα αντικείμενα προς μετακόμιση τόσο καλύτερα, ακόμη και για την μεταφορική εταιρεία σας.
Τιμές για μετακόμιση
Η τιμή για τις μεταφορές μετακομίσεις δεν είναι κάτι σταθερό. Μεταβάλλεται σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται από την
μεταφορική εταιρεία που θα αναλάβει την εκάστοτε μετακόμιση. Καταρχήν, πρέπει ο υπεύθυνος να επισκεφθεί τον χώρο,
για να καταγράψει τα μεταφερόμενα αντικείμενα και να μπορέσει να δώσει ένα ακριβές ποσό χρέωσης. Οι τιμές
κυμαίνονται ανάλογα με τον όγκο και το πλήθος των οικοσκευών, την απόσταση μεταξύ των δύο σπιτιών, την
συσκευασία που ενδεχομένως χρειαστεί για κάποια αντικείμενα και τα ανυψωτικά μηχανήματα, που πιθανά
χρησιμοποιηθούν.
Συμβουλές για ειδικές μεταφορές
Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μεταφορές μετακομίσεις που περιλαμβάνουν αντικείμενα ογκώδη, βαριά, ακριβά,
μοναδικά ή αναντικατάστατα, καλό θα είναι να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή. Για παράδειγμα, έργα τέχνης, αρχαία
αντικείμενα, καλλιτεχνικές συλλογές και άλλα αποτελούν αντικείμενα που χρήζουν ιδιαίτερημετακόμιση. Προτιμήστε
μεταφορικές εταιρείες που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν αρκετές ειδικές μεταφορές, ώστε να διαθέτει την
εμπειρία για μια τέτοια διαδικασία. Τα απαραίτητα ανυψωτικά μηχανήματα και το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούν
συντελεστές για μια ασφαλή μετακόμιση χωρίς απώλειες.
Συσκευασία και αμπαλάζ των οικοσκευών
Αφού ξεφορτωθείτε όλα τα άχρηστα πριν τις μεταφορές μετακομίσεις, είναι ώρα για το πακετάρισμα. Η σωστή
συσκευασίατων μεταφερόμενων επίπλων και οικοσκευών είναι σημαντική. Τα προσωπικά σας αντικείμενα πρέπει να
είναι ασφαλή, ώστε να μην υπάρξει κάποια απώλεια. Γι’ αυτό το λόγο είναι καλύτερα να απευθυνθείτε σε μεταφορικές
εταιρείες, που θα αναλάβει τις μεταφορες μετακομισεις των οικοσκευών, για να σας κάνει επαγγελματική συσκευασία και
να είναι πιο ασφαλής. Στην περίπτωση που πακετάρετε μόνοι σας κάντε το με προσοχή.
Ξεφορτωθείτε τα άχρηστα πριν την μετακόμιση
Πριν αρχίσετε τις μεταφορές μετακομίσεις ξεφορτωθείτε τα παλιά έπιπλα, που δεν θέλετε πια. Αποφύγετε να κάνετε
μεταφορές επίπλων, άχρηστων για εσάς, καθώς η διαδικασία είναι επίπονη λόγω του μεγάλου βάρους και η μετακόμιση
του σπιτιού θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη. Αλλάξτε όσα μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε ώστε να μην κάνετε νέα έξοδα
και όσα δεν χρειάζεστε δώστε τα σε ανθρώπους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη από εσάς ή ανακυκλώστε τα.
Μετακόμιση ή ανακαίνιση;
Η καθημερινότητα μας πολλές φορές καταλήγει να γίνεται ρουτίνα, γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια ανανέωση συχνά-πυκνά
στην ζωή μας. Η ανακαίνιση του σπιτιού μας ή η μετακόμιση σε μια άλλη περιοχή, ή ακόμα και στην ίδια, μπορεί να μας
αλλάξει την ψυχολογία. Αν δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να μπείτε στην διαδικασία της μετακόμισης, μπορείτε απλά να

κάνετε ανακαίνιση ή έστω κάποια μικρή αλλαγή στον χώρο σας. Αλλάξτε θέση στα έπιπλα, πάρτε καινούριες κουρτίνες ή
υφάσματα, προσθέστε διακοσμητικά στοιχεία και βάλτε χρώμα στα δωμάτια και το σαλόνι σας. Θα σας δώσει την
αίσθηση της ανανέωσης, χωρίς να χρειαστεί να κάνετε μεταφορές μετακομίσεις του σπιτιού σας.
Μετακόμιση: βαρετό ή διασκεδαστικό;
Για κάποιους οι μετακομίσεις του σπιτιού είναι κάτι καταναγκαστικό, γι’ αυτό αποτελεί μια διαδικασία βαρετή, κουραστική
και χρονοβόρα. Για άλλους η αλλαγή περιβάλλοντος είναι κάτι ευχάριστο, που προμηνύει νέα δεδομένα και ριζικές
αλλαγές προς το καλύτερο.Είτε ξεκινήσετε με καλή διάθεση την διαδικασία αυτή είτε όχι, το σίγουρο είναι πως στο τέλος
θα κουραστείτε.
Η λύση για να μεταφέρετε τα πράγματά σας με ασφάλεια και χωρίς κούραση είναι να απευθυνθείτε σε μια εταιρεία που
ασχολείται με τις μεταφορές μετακομίσεις. Κάντε λοιπόν την μετακόμιση σας να φαίνεται παιχνιδάκι, αφού εσείς δεν θα
κοπιάσετε καθόλου.

