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Βιβλία 

 Πακετάρετε τα βιβλία σας στοιβάζοντας το ένα πάνω στο άλλο, από την ίδια ακριβώς πλευρά, 
ανά παρόμοιο μέγεθος. Βάλτε ένα κομμάτι χαρτί ανάμεσα σε κάθε βιβλίο για να προστατεύσετε 
τα εξώφυλλά τους. Συμπληρώστε πιθανά κενά με τσαλακωμένο χαρτί συσκευασίας. 

 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

 Ελέγξτε τα εγχειρίδια των κατασκευαστών των ηλεκτρονικών σας ειδών για συμβουλές 
μετακίνησης – π.χ. οι εκτυπωτές απαιτούν ειδική συσκευασία. 

 Αφήστε τον εξοπλισμό να πάρει θερμοκρασία δωματίου πριν τη συσκευασία. Αφού το 
αποσυσκευάσετε στο νέο σας χώρο, αφήστε το να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν 
τον συνδέσετε. 

 Η πλειοψηφία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ήχου, 
όπως τηλεοράσεις, DVD players και υπολογιστές, είναι καλύτερο να μετακινηθούν εντός της 
αρχικής συσκευασίας του κατασκευαστή. Αν δεν την έχετε, διπλό-συσκευάστε τα. 

 Κατά την αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών ειδών με πολλά καλώδια, τοποθετήστε μικρά 
χρωματιστά αυτοκόλλητα σε κάθε καλώδιο και το ίδιο χρωματιστό αυτοκόλλητο όπου το 
καλώδιο συνδέεται με τη συσκευή για εύκολη επανασύνδεση. 

 Δημιουργήστε αντίγραφα όλων των αρχείων του υπολογιστή σας και αποθηκεύστε τα online ή 
μεταφέρετέ τα μαζί σας στο αυτοκίνητο (όχι στο πορτ-μπαγκάζ), ή σε σας χειραποσκευές 
(ώστε να διασφαλιστεί μια ασφαλής θερμοκρασία και να αποφευχθεί πιθανή βλάβη). 

 Στην ετικέτα κάθε κούτα που περιέχει ηλεκτρονικά αναφέρετε απλά το δωμάτιο που θα 
τοποθετηθεί ή το όνομα του κατόχου (ή κάτι συνθηματικό) ώστε να μειωθεί η πιθανότητα 
κλοπής. 

 

Αρχεία 

 Μεταφέρετε τα αρχεία από το γραφείο του σπιτιού σας σε χάρτινες κούτες αρχειοθέτησης. 
Μεταφέρετε μαζί σας σημαντικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά γέννησης και διαβατήρια, για να 
προφυλαχθούν από ενδεχόμενη κλοπή. 

 

Κάδρα 

 Ειδικά τα κάδρα σας θα πρέπει να τα τυλίξετε με αρκετά φύλλα από απορροφητικό χαρτί και να 
τα συσκευάσετε ανάμεσα σε μακετόχαρτο το οποίο θα εξέχει περίπου 1 εκατοστό γύρω από 
κάθε πλευρά του κάδρου (π.χ. για κάδρο 10x20εκ. θα χρειαστείτε 2 κομμάτια μακετόχαρτο 
11x21εκ.). Παράλληλα, ασφαλίστε τις γωνίες του κάδρου με μακετόχαρτο κολλώντας το 
προσεκτικά με ταινία. Στο τέλος τυλίξτε το πακέτο σε χαρτί περιτυλίγματος. 

 

Φωτιστικά 

 Αφαιρέστε τον ή τους λαμπτήρες, το καπέλο (αν υπάρχει) και τα αποσπώμενα εξαρτήματα του 
φωτιστικού σας. 

 Τοποθετήστε το κύριο μέρος του φωτιστικού σε όρθια θέση μέσα σε μια κούτα με καλά 
ενισχυμένο πάτο (π.χ. από τσαλακωμένο χαρτί). 
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 Τυλίξτε το καπέλο σε απορροφητικό χαρτί (χαρτί συσκευασίας ποτέ) και τοποθετήστε το σε 
όρθια θέση σε μια ξεχωριστή κούτα, επενδυμένη με τσαλακωμένο απορροφητικό χαρτί ή 
πανιά. 

 Τυλίξτε τα υπόλοιπα τμήματα-εξαρτήματα ξεχωριστά και τοποθετήστε τα στο εσωτερικό της 
κούτας που περιέχει το καπέλο με ένα κομμάτι της ταινίας. 


