
 

E-VALUE ΜΕΠΕ 

 

Εταιρικό Προφίλ 

 

Η Εταιρία E-VALUE Μονοπρόςωπη Εταιρεία Περιοριςμζνησ Ευθφνησ, ιδρφκθκε το 2009 ωσ μζλοσ 

τθσ e-value Α.Ε., με αποκλειςτικό ςκοπό τθν Ενθμζρωςθ Οφειλετϊν για Λθξιπρόκεςμεσ Απαιτιςεισ, 

όπωσ ορίηεται ςτον νόμο 3758/2009. 

 

Εταιρεία πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001:2008, διακζτει τρείσ (3) κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ, με ζδρα 

τον Αγ. Στζφανο Αττικισ, 23
ο
 χλμ Ε.Ο. Ακθνϊν–Λαμίασ, όπου βρίςκονται και τα κεντρικά γραφεία 

διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ και ακόμα δφο εγκαταςτάςεισ ςε Ακινα και Ξάνκθ αντίςτοιχα.  

 

Η μακρόχρονθ εμπειρία τθσ Ε-VALUE ΜΕΠΕ, ςε ςυνδυαςμό με το άρτια καταρτιςμζνο ανθρώπινο 

δυναμικό τθσ ςε κζματα διαχείριςθσ λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων, ςυμβάλλουν ςτθν επίτευξθ των 

ποιοτικϊν & ποιοτικϊν ςτόχων, με απόλυτθ επιτυχία, υψθλοφσ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ, 

ςυνζπεια, ευγζνεια και επαγγελματιςμό, ςε κάκε ςυνεργαςία τθσ. 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα πάντα με τθν ζννοια του νόμου 3758/2009, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ςκοπόσ τθσ Εταιρείασ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ οφειλετϊν, δθλαδι θ διενζργεια 

τθλεφωνικισ ενθμζρωςθσ οφειλετϊν για τθν φπαρξθ λθξιπρόκεςμων ι λθξιπρόκεςμων και 

απαιτθτϊν χρθματικϊν οφειλϊν τουσ ζναντι δανειςτϊν, πριν από τθ διενζργεια δικαςτικϊν πράξεων 

και το ςτάδιο ζναρξθσ τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ, κακϊσ και τθ διαπραγμάτευςθ του χρόνου, του 

τρόπου και των λοιπϊν όρων αποπλθρωμισ των οφειλϊν, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό των 

δανειςτϊν.  

 

Για να πετφχει τουσ ςτόχουσ των πελατϊν τθσ, θ e-value δθμιουργεί – παρζχει για κάκε ζργο που 

αναλαμβάνει: 

 Ομάδα με προςωπικό αποκλειςτικήσ απαςχόληςησ ςε υπθρεςίεσ collection. 

 Εξειδικευμζνθ εκπαίδευςθ ανά λθξιπρόκεςμο κφκλο. 

 Customized λογιςμικό διαχείριςθσ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν    

 Σενάρια επικοινωνίασ διαμορφωμζνα ανά: Τφπο οφειλισ, Χρόνο ωρίμανςθσ τθσ οφειλισ, 

Ποςό οφειλισ, Τφπο πελάτθ, κ.λ.π.  

 Ποιοτικι και ποςοτικι παρακολοφκθςθ του ζργου (Quality Control Team)  

Με αποτελζςματα: 

1. Ποςοτικά  (Επίτευξθ ςτόχων ειςπραξιμότθτασ, μείωςθ του χρόνου οφειλισ) 

2. Ποιοτικά (Ελαχιςτοποίθςθ παραπόνων – διατιρθςθ του πελάτθ ςτθ  εταιρεία, εκπαίδευςθ 

του πελατολογίου για ζγκαιρθ πλθρωμι)  

 



 

 

Πελάτεσ μασ είναι:  

 Τραπεηικοί Οργανιςμοί 

 Εταιρείεσ Τθλεπικοινωνιϊν 

 Εμπορικζσ Εταιρείεσ 

 Δθμόςιοι Οργανιςμοί 

 

 

 

Συμμετοχζσ 

 Μθτρϊο Εταιρειϊν Ενθμζρωςθσ Οφειλετϊν για λθξιπρόκεςμεσ απαιτιςεισ του άρκρου 7 

του ν. 3758/2009, με αρικμό 11 / 21.6.2010.  

 Μζλοσ ΕΣΕΔΑ (Ελλθνικόσ Σφνδεςμοσ Εταιρειϊν Ενθμζρωςθσ και Διαπραγμάτευςθσ 

Απαιτιςεων). 

 Μζλοσ του Ε.Ι.Ε.Π. (Ελλθνικό Ινςτιτοφτο Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν)  

 


