
1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης & 
2η Μελέτη κοινωνικο-οικονομικής Επίδρασης 

Lidl Hellas 

Οικονομικά έτη 2015 & 2016



Θεματολογία
• Στόχος Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 

• Μεθοδολογία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

• Ανάλυση Ουσιαστικότητας

• Οικονομικές Επιδράσεις

• Προϊόντα: 

✓Ποιότητα Προϊόντων και Υγεία και Ασφάλεια Πελατών

✓Εθνικά/Τοπικά Προϊόντα 

• Συνεργάτες

• Εξωτερικοί Συνεργάτες



Θεματολογία
• Κοινωνία

• Περιβάλλον

• Βασικά συμπεράσματα

• Βασικά Statements

• Μεθοδολογία Κοινωνικο-οικονονικής μελέτης

- Επιλεγμένα Στοιχεία

- Η Συμβολή μας στην Εθνική Οικονομία

- Θέσεις Εργασίας που δημιουργούμε στην Ελλάδα

• Επενδύσεις 2018



Στόχος Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Να αποτυπώσει την αξία που δημιουργεί η εταιρεία για την αγορά, τους 
εργαζομένους μας, τους προμηθευτές, την κοινωνία και το περιβάλλον.

• Να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τις πιο ουσιαστικές 
επιδράσεις μας στην οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον στο πλαίσιο της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

• Να αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενά μας μέρη.

• Να αποτελέσει εργαλείο βελτίωσης της επίδοσης μας σε σχέση με τα 
σημαντικότερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.



Μεθοδολογία Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Σύνταξη βάσει νέων προτύπων GRI. 

• Αναφορά Προόδου της εταιρείας μας ως προς την τήρηση των 10 Αρχών του 
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. 

• Δέσμευση για την τήρηση των Αρχών ΑΑ1000ΑPS.

• Οι επιδράσεις της Εταιρείας αξιολογήθηκαν ως προς τους Παγκόσμιους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.



Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας
• «Όποιος σταματάει να γίνεται καλύτερος, παύει να είναι καλός».

• Επιχειρηματικό Μοντέλο - Υπεύθυνη επιχειρηματικότητα -> Βασική Αρχή της εταιρικής 
μας κουλτούρας.

• 5 πυλώνες στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης: Συνεργάτες, Κοινωνία, Περιβάλλον, 
Εξωτερικοί Συνεργάτες και Προϊόν.

• Μότο: «Αποστολή μας ένα καλύτερο αύριο».

• Σκοπός μας ο συνδυασμός των εταιρικών στόχων μας με την ευρύτερη συμβολή μας στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, ανταποκρινόμενοι ταυτόχρονα στις ανάγκες και προσδοκίες των 
ενδιαφερόμενων μερών μας. 

• Η Lidl Hellas ανάμεσα στις 5 πιο κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες στην Ελλάδα.



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Ανάλυση Ουσιαστικότητας
• Εστίαση σε θέματα που επηρεάζουν σημαντικά την κρίση και τις αποφάσεις των 

ενδιαφερόμενων μερών μας και που έχουν σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές επιδράσεις

• Διεθνή πρότυπα Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI.

• Εκτεταμένη ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών μας, σε 3 φάσεις:
- Φάση 1: Αναγνώριση σχετικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.

- Φάση 2: Ιεράρχηση θεμάτων. Ποσοστό απόκρισης 30 %
- Φάση 3: Επικύρωση των αποτελεσμάτων.



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Xάρτης Ουσιαστικότητας



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομικές Επιδράσεις



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Προϊόντα
Ουσιαστικό θέμα: Ποιότητα Προϊόντων και Υγεία και 
Ασφάλεια Πελατών
• Προϊόντα υψηλής ποιότητας στις πιο χαμηλές τιμές

• Έλεγχος ασφάλειας και διασφάλιση ποιότητας του τρόφιμου καθ’ όλη την αλυσίδα 
παραγωγής, διακίνησης, μεταποίησης και διάθεσής του καθώς και η συνεχής 
βελτίωση της ποιότητάς του

• Συνεχόμενοι έλεγχοι τόσο εντός της εταιρείας μέσω 2 ειδών ανεξάρτητων 
εσωτερικών ελέγχων όσο και εκτός αυτής μέσω οργανοληπτικών αναλυτικών 
ελέγχων από ανεξάρτητα πιστοποιημένα κατά ISO 17025 εργαστήρια

• Επίδραση στους Στόχους 2, 12 και 16 του Ο.Η.Ε. 



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Προϊόντα
Ουσιαστικό θέμα: Ποιότητα Προϊόντων και Υγεία και Ασφάλεια 
Πελατών

• Συσκευασία σε ειδική ατμόσφαιρα

• Επιλογή  ψυγείων τελευταίας τεχνολογίας

• Αδιάληπτη διατήρηση αλυσίδας ψύξης σε όλα τα στάδια διακίνησης

και αποθήκευσης των προϊόντων.



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Προϊόντα
Ουσιαστικό θέμα: Ποιότητα Προϊόντων και Υγεία και 
Ασφάλεια Πελατών

Ποσοστό ικανοποίησης πελατών
από τα προϊόντα της LIDL Hellas
(αποτελέσματα ερευνών)*

Ποσοστό Ελλήνων προμηθευτών
με πιστοποιημένα κατά τα
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα
για την ποιότητα και ασφάλεια
των τροφίμων IFS, BRC ή FSSC
Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Προϊόντα εντός του καταλόγου με σφραγίδες οικολογικής
ωφέλειας (μόνο MSC και ΒΙΟ)

Προϊόντα εντός του καταλόγου με σφραγίδες κοινωνικής
ωφέλειας (μόνο UTZ)

* Το ποσοστό ικανοποίησης προκύπτει από οργανοληπτικές δοκιμές που γίνονται σε 
εξωτερικά ανεξάρτητα εργαστήρια με την συμμετοχή απλών
καταναλωτών.



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Προϊόντα
Ουσιαστικό θέμα: Εθνικά/Τοπικά Προϊόντα

• Διευρυμένη γκάμα προϊόντων της Lidl από Έλληνες παραγωγούς

• Ένταξη βιολογικών προϊόντων στη γκάμα μας

• Στήριξη στους Έλληνες μικροκαλλιεργητές

• Δράσεις ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων παραγωγών (Έκθεση 
Ελληνικών Προϊόντων FOOD EXPO ERIDANOUS , Θεματικές Εβδομάδες «Μια Ελλάδα 
γεύσεις»)



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Προϊόντα
Ουσιαστικό θέμα: Εθνικά/ Τοπικά Προϊόντα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ 



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Προϊόντα
Ουσιαστικό θέμα: Εθνικά/Τοπικά Προϊόντα



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Συνεργάτες
Ουσιαστικό θέμα: Απασχόληση

• Κάλυψη νέων θέσεων εργασίας πρωταρχικά από το ίδιο το δυναμικό της εταιρείας, 
ενθάρρυνση μετακινήσεων

• Υψηλά κριτήρια αξιολόγησής κατά την αναζήτηση νέων εργαζομένων

• Σημαντικές παροχές & ενίσχυση θετικού περιβάλλοντος εργασίας

• H Lidl Hellas πιστοποιήθηκε ως κορυφαίος εργοδότης για τη διαχείριση του 
προσωπικού και τη στρατηγική της.



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Συνεργάτες
Ουσιαστικό θέμα: Απασχόληση



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Εξωτερικοί Συνεργάτες
• Επιλέγουμε προσεκτικά τους εξωτερικούς μας συνεργάτες με βάση τα κοινωνικά κριτήρια 

που απαρτίζουν τον Εταιρικό Κώδικα Δεοντολογίας

• Επαρκής πληροφόρηση των καταναλωτών για τα προϊόντα μας
• Στηρίζουμε κλάδους όπως η γεωργία, η μεταποίηση, το εμπόριο, μεταφορές, υπηρεσίων για 

επιχειρήσεις, κατασκευές, παροχή ΄ρεύματος και νερού.

• Γκάμα προϊόντων από τρόφιμα, ποτά, είδη νοικοκυριού και ένδυσης με στόχο την παροχή 
ποιοτικών προϊόντων στους καταναλωτές στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.

• Συνολικές αγορές που πραγματοποιήσαμε το 2015 από έλληνες προμηθευτές ξεπερνούν τα 
€ 710 εκ. και αφορούν σε προϊόντα λιανικής πώλησης αλλά και σε προϊόντα και υπηρεσίες 
για την υποστήριξη της λειτουργίας της εταιρίας μας. Ενώ για το 2016 ξεπερνούν τα €800 εκ. 



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Κοινωνία
Ουσιαστικό θέμα: Τοπικές Κοινότητες



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης: Κοινωνία
Ουσιαστικό θέμα: Τοπικές Κοινότητες

• Άνω του €1,6 εκ. σε πρωτοβουλίες και δράσεις επικοινωνίας για την προώθηση και 
συμμετοχή στη βιώσιμη ανάπτυξη καθώς επίσης και στη στήριξη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων

• Εκ των οποίων €650.000 σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

• Στόχος η δημιουργία υπεύθυνης συνείδησης για περιβαλλοντικά και για κοινωνικά 
θέματα μέσα από τη συμμετοχή και παιδιών σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά 
προγράμματα.



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Περιβάλλον

• 1ο Πάρκο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης

• Σταθερά κέντρα ανακύκλωσης στα καταστήματά μας

• Συμμετείχαμε στον καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, χρήση LED φωτισμού, αλλαγή ψυκτικών μέσων

• Βιοδιασπώμενες σακούλες, ανακυκλώσιμες συσκευασίες

• Εσωτερικοί δείκτες για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Βασικά συμπεράσματα



Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης:
Βασικά statements 

✓ Αυξάνουμε το άμεσο οικονομικό μας αποτύπωμα στην Ελληνική οικονομία - > Αύξηση της άμεσης 
οικονομικής αξίας που διανέμεται στα ενδιαφερόμενα μέρη (κράτος, εργαζόμενοι, προμηθευτές, ευρύτερη 
κοινωνία) κατά 7% 

✓ Αυξάνουμε τις αγορές μας από Έλληνες προμηθευτές και στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό -> Αύξηση του ποσοστού δαπανών σε Έλληνες προμηθευτές, από 56% το 2015 σε 61% το 
2016 

✓ Παραμένουμε προσηλωμένοι στο επιχειρηματικό μας μοντέλο- >Αύξηση του ποσοστού ικανοποίησης των 
πελατών από τα προϊόντα μας σε 87,31% το 2016 έναντι 86,04 το 2015 

✓ Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας - >Αύξηση των συνολικών θέσεων απασχόλησης κατά 9,7% (από 4.939 
το 2015 σε 5.417 το 2016)

✓ Συνεχίζουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης για το περιβάλλον και την κοινωνία-> 
Επενδύσαμε άνω του 1,6€ εκ. 



2η ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 

(οικ.έτος Μάρτ.2016-Φεβρ.2017)



Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής Επίδρασης:
Μεθοδολογία

• Μοντέλο εισροών-εκροών



Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής Επίδρασης:
Επιλεγμένα Στοιχεία

H Συνολική Προστιθέμενη Αξία που δημιουργήσαμε για τo έτoς 2015 ανέρχεται 
σε €616 εκ. και για το 2016 σε €659 εκ., αυξημένη κατά 7% .

Η συνολική Προστιθέμενη Αξία που δημιουργήσαμε στην ελληνική οικονομία για 
το 2015  αντιστοιχεί στο  0,35% του ΑΕΠ και για το 2016 στο 0,37% του ΑΕΠ.

Συνολική Προστιθέμενη Αξία που δημιουργήσαμε για τα έτη 2015 και 2016  
1.275 εκ. €



Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής Επίδρασης:
Η Συμβολή μας στην Εθνική Οικονομία

• Η Συνολική συνεισφορά μας στα φορολογικά έσοδα της χώρας για το έτος 2015 
ανέρχεται σε €230 εκ. και για το έτος 2016 σε €244 εκ. αυξημένη κατά 6%.

• Συνολική συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα της χώρας για τα έτη 2015 και 2016                        
€ 474 εκ. 



Μελέτη Κοινωνικο-οικονομικής Επίδρασης:
Οι θέσεις εργασίας που υποστηρίζουμε στην Ελλάδα

• 17.413 θέσεις εργασίας το 2016 (άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες) 

αυξημένες κατά 6,5% σε σχέση με το 2015 όπου το σύνολο των θέσεων 

εργασίας ήταν 16.353

• οι παραπάνω θέσεις εργασίας αντιστοιχούν περίπου στο 0,5% της 

συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα για κάθε έτος 

• Υποστηρίξαμε το εισόδημα 37.612 ανθρώπων το 2015 και 40.050 

ανθρώπων το 2016 μέσω των συνολικών θέσεων εργασίας. 



Ευχαριστούμε


