
Shaping & Celebrating 
our Corporate Values 

Effie Mila, HR Director 
 

HR in Action I 07.07.2021 

 





ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
Melissa Kikizas at a glance 

 

 Η No 1 εταιρεία παραγωγής σιμιγδαλιού και ζυμαρικών στην Ελλάδα, με 35% μερίδιο αγοράς 

 Διαθέτει το μεγαλύτερο καθετοποιημένο συγκρότημα Μύλων και Μακαρονοποιείου στα Βαλκάνια 

 Απασχολεί 220 άτομα προσωπικό με γραφεία στην Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα 

 Απορροφά, ετησίως, 100.000 τόνους άριστης ποιότητας ελληνικά σιτάρια και παράγει ετησίως πάνω από 52.000 τόνους 

ζυμαρικών 

 Οικονομικά υγιής εταιρεία με μηδενικό καθαρό δανεισμό. Το 2020 ο τζίρος ανήλθε στα € 70εκ. και το EBIDTA στα €8,3 εκ.  

 Εξάγει σε περισσότερες από 45 χώρες , με ισχυρή παρουσία στην Κύπρο, Πολωνία, Γερμανία, Βουλγαρία και Αλβανία 

 Θυγατρική εταιρεία στην Πολωνία  με 45 άτομα προσωπικό καθώς και την παραγωγό παραδοσιακών ζυμαρικών ΒΛΑΧΑ 

 Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων των: HEINZ, KRAFT, DEL MONTE 

 Έχει βραβευτεί 5 φορές ως Great Place to Work (2011, 2013, 2016,2017,2019) 



ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
The Challenge 

The Internal Communication The Challenge 

Καθορισμός των Εταιρικών μας Αξιών 

Mission Vision 

Corporate Values 

Culture 

• Οι Αξίες μας αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ νέων 

και παλαιότερων γενιών καθότι καθοδηγούν διαχρονικά τις 

αποφάσεις και την συμπεριφορά μας 
• Καθορίζουν την εταιρική μας κουλτούρα, διαμορφώνοντας 

τον τρόπο που σκεφτόμαστε και λειτουργούμε σαν 

οργανισμός.  

 



ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 
The Challenge 

The Internal Communication The Process 

Bottom-up  

Προσωπικές Συναντήσεις  & Focus 

Groups με προσωπικό από όλα τα 
τμήματα και ιεραρχικά επίπεδα 

 
 

Top-Down 

Προσδιορισμός Οράματος μέσω Management Team 

Workshops 

Καθορισμός διαχρονικών Αξιών                                      
της Οικογένειας Κίκιζα 

 



 
• Δημιουργία Values Team με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα της εταιρίας 

 
• Έναρξη υλοποίησης θεματικών περιόδων ανά εξάμηνο ανά Αξία με σκοπό το Celebration 

των Αξιών μας  
 

• Αξιοποίηση διαφόρων μέσων προώθησης και επικοινωνίας όπως ανάρτηση στους 
χώρους εργασίας, notepads & mousepads, ανάρτηση στο HRMS, desktop screens 
 

• Launch με μορφή teaser με διαδραστικό τρόπο – Σταυρόλεξο & Videos με συμμετοχή 
του προσωπικού 

 

The Internal Communication 





Οι Αξίες μας 



Οι Αξίες μας 



Οι Αξίες μας Οι Αξίες μας 



Αξία 
Άνθρωπος 

 

 

• Υλοποίηση του Engagement Survey 

• Υιοθέτηση βραβείων αναγνώρισης BRAVO 

• Υλοποίηση Buddy Scheme   

• Ημερίδες ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού & τραχήλου της 
μήτρας 

• Ομιλίες με διαιτολόγο σχετικά με την υγιεινή και ισορροπημένη 

διατροφή 

• Δημιουργία ομάδων Basket & Ποδοσφαίρου 

• Αποκριάτικο party για τα παιδιά του προσωπικού 

• Fitness breaks στο γραφείο & διαδικτυακά 

• Δωρεάν παροχή 24ωρης ψυχολογικής υποστήριξης 

• Συχνά CEO Catch-Up virtual meetings 

• Δημιουργία Facebook group με αστείο περιεχόμενο 

• Δημιουργία χώρου πρασίνου και ανάπαυσης στην ταράτσα μας 

• Σεμινάρια εργονομίας, επίδειξης σωστής άρσης βάρους κ.α. 

Θεματικές Δράσεις 



Σχέδια Επιβράβευσης & Αναγνώρισης Προσωπικού  
Alpha Evresis Diagnostic Centre, 2017 

Deloitte Limited 12 
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Θεματικές Δράσεις 

• Συμμετοχή μελών του προσωπικού σε γευστικές δοκιμές & focus groups 

ανάπτυξης νέων προϊόντων 

 

• Διανομή σε όλο το προσωπικό των νέων μας καινοτομικών προϊόντων  
 

• Συνεργασία με Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για περεταίρω ενίσχυση 
καινοτομίας 

 

• Εκπαίδευση σε agile methodologies & design thinking techniques  

Αξία  
Καινοτομία 



• Υλοποίηση Διαγωνισμού Καινοτομίας «Οι ιδέες μας στην Πράξη!» 

 

  

Θερμή συμμετοχή απ’ όλα τα τμήματα 

 με >50 μοναδικές ιδέες 

 

 

10 Project teams αναπτύσσουν τις 
δημοφιλέστερες ιδέες 

Θεματικές Δράσεις 




