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Πόσοι διαφορετικοί είμαστε οι #Lidlers

2

66%

34%

Φύλο

Γυναίκες Άνδρες

65%

35%

Οικογ. κατάσταση

Με παιδιά Χωρίς παιδιά

37 Διαφορετικές 

Εθνικότητες

> 300

60% Ανήκουν στην 

γενιά Y & Z

Συνεργάτες έχουν 

κλείσει 20 χρόνια

229 καταστήματα

Γραφεία & Αποθήκες (4 Περιφέρειες & 1 HQs)



Employee Engagement Department: Φροντίζοντας για την 
δέσμευση των ανθρώπων μας!

WELLBEING

Work-Life-Balance, Ψυχική 
υγεία, Benefits, Ευέλικτες 
μορφές εργασίας, Δράσεις 
& Εκδηλώσεις, Διαχείριση 

κρίσιμων καταστάσεων

DIVERSITY & INCLUSION

Ευαισθητοποίηση & 
Επιμόρφωση, Δέσμευση, 

Επικοινωνία, αξιολόγηση και 
μέτρηση της κατάστασης, 

Αντιπροσώπευση

CULTURE & VALUES

Εταιρικές αξίες, Κουλτούρες &
υποκουλτούρες, Change 

management, έρευνες 
εργασιακού κλίματος, HR 

Consultants
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Διερευνώντας το επίπεδο 

Διαφορετικότητας και 

Ενσωμάτωσης

Ερωτηματολόγιο Ισότητας & 

Διαφορετικότητας 

• Ανώνυμο online ερωτηματολόγιο

• Target group όλοι οι εργαζόμενοι

• Αποτύπωση διαφορετικών δημογραφικών

• Ισότητα και απουσία διακρίσεων, Διακρίσεις 

λόγω φύλου, Εξέλιξη & Αμοιβές, Work-Life 

Balance κ.α.

Focus Groups w/women @ Lidl

• Διερεύνηση ζητημάτων έμφυλης ισότητας στο 

χώρο εργασίας

• Συμμετοχή συνολικά >50 γυναίκες από 

διαφορετικές θέσεις και ιεραρχία.

• Συζήτηση θεμάτων όπως η ίση μεταχείριση και 

οι διακρίσεις φύλου στο χώρο εργασίας, οι 

ευκαιρίες εξέλιξης κ.α
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Εκπαίδευση σε θέματα 

Διαφορετικότητας και 

Ενσωμάτωσης

• Εκπαιδεύσεις/workshops σε people managers (> 

600 άτομα, 37 training groups)

• Περατέρω κατάρτιση των HR Consultants, που 

είναι τα υπεύθυνα άτομα για την υποστήριξη των 

εργαζομένων για θέματα διακρίσεων, ισότητας, 

παρενόχλησης κ.α.

• E-learning για όλους τους εργαζόμενους σε 

θέματα κουλτούρας, διακρίσεων, αντίληψης,  

ενσωμάτωσης κ.α
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Πολιτική κατά της Βίας 

και Παρενόχλησης στην 

εργασία

Ειδικευμένη ομάδα διαχείρισης περιστατικών 

Ανώνυμη διεύθυνση επικοινωνίας hr.care@lidl.gr

Εκπαίδευση της ομάδας διαχείρισης και των αρμόδιων 

ατόμων σε θέματα παρενόχλησης (HR Consulting)

Εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης σε people managers

(> 200 άτομα)

E-learning ευαισθητοποίησης για όλους

Videos ευαισθητοποίησης για την 

παρενόχληση (ηθική & σεξουαλική)

mailto:hr.care@lidl.gr


Υποστηρίζοντας τους γονείς 
της Lidl Ελλάς
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Προσφέρουμε σε κάθε νέο μπαμπά επιπλέον 6 ημέρες 

άδειας πατρότητας 

(από τις 14 ημέρες που προβλέπονται από τον νόμο)

Καλύπτουμε οικονομικά έναν επιπλέον μήνα γονικής 

άδειας μετ’ αποδοχών στους γονείς με παιδιά έως 8 

ετών

➢ Εφαρμόζεται από 01/04/22 και ήδη 26 εργαζόμενοι 

μας έχουν κάνει χρήση της επιπλέον παροχής



Γιορτάζουμε με τους 
ανθρώπους μας!
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Επέτειος 25 ετών για 

τους πρώτους Lidlers!

Νώμα Event: Μαγειρική με παραδοσιακά προϊόντα Νώμα
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Campaign 

Assets

Επικοινωνώντας 

αληθινές ιστορίες 

των ανθρώπων

μας



Thank you!

Employee 

engagement takes 

mind, heart and 

hands unification


