
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων

Πώς ορίζεται η κατάσταση φτώχειας 
στην ΕΕ;

Η φτώχεια στις γυναίκες και τους άνδρες δεν περιορίζεται στη 
βασική έλλειψη πόρων επιβίωσης, αλλά περιλαμβάνει και τη στέ-
ρηση της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, 
καθώς και των ευκαιριών για συμμετοχή στην πολιτική ζωή και 
για κοινωνική κινητικότητα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», η έννοια «άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού» (AROPE) αφορά άτομα που ζουν σε 
νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε τουλάχιστον μία από τις εξής 
τρεις καταστάσεις:

 � βρίσκονται σε κίνδυνο νομισματικής φτώχειας·

 � πλήττονται από σοβαρή υλική στέρηση·

 � ζουν σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας.

Η οπτική της διάρκειας του βίου αναγνωρίζει τους δεσμούς 
μεταξύ των διαφόρων σταδίων της ζωής του ατόμου και 
λαμβάνει υπόψη τους τρόπους με τους οποίους οι διάφο-
ρες ανατροπές της ζωής διασυνδέονται και επηρεάζουν 
κάθε μετέπειτα στάδιο.

Περίπου ένα στα τέσσερα άτομα στην ΕΕ κινδυνεύουν να βρεθούν 
σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι συνθήκες 
διαβίωσης, τα επίπεδα φτώχειας και οι δίοδοι εισόδου και εξόδου 
από τη φτώχεια διαφέρουν ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες, 
και επίσης ποικίλλουν στα διάφορα στάδια της ζωής του ατόμου. Οι 
νέοι και οι νέες (18-24 ετών) αποτελούν το 10 % του συνόλου των 
ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας στην ΕΕ (1). Παρότι 
ο κίνδυνος της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού δεν διαφέ-
ρει πολύ ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες σε αυτό το στάδιο 
της ζωής τους, οι γυναίκες πληρώνουν σαφώς το τίμημα των ανισο-
τήτων μεταξύ των φύλων σε μεγαλύτερη ηλικία. Διατρέχουν πολύ 
υψηλότερο κίνδυνο να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας ή κοινω-
νικού αποκλεισμού σε σχέση με τους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας.

(1) Το σύνολο των δεδομένων που παρουσιάζονται στο ενημερωτικό 
δελτίο προέρχονται από έρευνες της Eurostat —έρευνες για το εργατικό 
δυναμικό (EU-LFS) ή στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες 
διαβίωσης (EU-SILC)— του 2014, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η φτώχεια και το φύλο 
στη διάρκεια του βίου

Επισκόπηση της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου

Αντιμετώπιση της φτώχειας στη διάρκεια 
του βίου

Η εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η δέσμευση 
αυτή έχει ως στόχο να βγουν τουλάχιστον 20 εκατομμύρια άτομα από 
τη φτώχεια έως το 2020. Ωστόσο, τα κράτη μέλη έρχονται αντιμέτωπα 
με προκλήσεις ως προς την εκπλήρωση αυτού του στόχου. Στην πραγ-
ματικότητα, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας αυξήθηκε από το 2010.

Οι γυναίκες εν γένει διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε όλες 
τις ηλικιακές ομάδες. Στη διάρκεια της ζωής τους λαμβάνουν χαμηλό-
τερο εισόδημα σε σχέση με τους άνδρες, είναι πιο πιθανό να εργάζο-
νται σε χαμηλά αμειβόμενες και επισφαλείς θέσεις εργασίας και διακό-
πτουν τη σταδιοδρομία τους λόγω ευθυνών παροχής φροντίδας. Οι 
εν λόγω ισόβιες ανισότητες ενδέχεται να οδηγήσουν σε χάσμα όσον 
αφορά το εισόδημα, σε οικονομική εξάρτηση και σε υψηλότερο κίν-
δυνο φτώχειας, τα οποία γίνονται περισσότερο εμφανή σε μεγάλη ηλι-
κία. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς οι γυναίκες αποτελούν 
την πλειονότητα του γηράσκοντος πληθυσμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι πολιτικές της ΕΕ αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο που έχουν οι σωρευ-
τικές ανισότητες στον κίνδυνο φτώχειας και οικονομικής εξάρτησης 
που διατρέχουν οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή έλαβε σημαντικά μέτρα για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις. Επίσης, κάλεσε τα κράτη μέλη 
να αντιμετωπίσουν την υψηλότερη επικράτηση της εργασίας μερικής 
απασχόλησης και της σχετικά χαμηλής εξέλιξης του εισοδήματος στις 
γυναίκες, καθώς αυτά μπορεί να έχουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις 
στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες πολιτικής 
καταδεικνύουν ότι η ενσωμάτωση της οπτικής της διάρκειας του βίου 

Οι νέοι και οι νέες στην ΕΕ αντιμετωπίζουν 
τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας

Το να μεγαλώνει κανείς σε συνθήκες φτώχειας μπορεί να έχει επιπτώ-
σεις σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Στην ΕΕ σήμερα, περίπου το ένα 
πέμπτο των φτωχών ατόμων (19 %) είναι παιδιά κάτω των 16 ετών. 
Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 23 εκατομμύρια παιδιά που 
ζουν σε φτωχά νοικοκυριά.

Οι νέες γυναίκες και άνδρες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την οικο-
νομική κρίση και, ως εκ τούτου, διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο 

και της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής 
είναι ουσιώδους σημασίας ώστε να γίνει πραγματικότητα η ισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στην ΕΕ και εκτός των συνόρων της.



να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας στην ΕΕ. Το 2014, περίπου το 
ένα τρίτο των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών κινδύνευαν να βρεθούν 
σε κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ οι γυναίκες 
διέτρεχαν ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο.

Πολλοί νέοι και νέες είναι πιθανό να συναντήσουν δυσκολίες στην 
εύρεση εργασίας μετά από την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Το 
ποσοστό ανεργίας των νέων (15-24 ετών) είναι εντυπωσιακά υψηλό και 
κυμαίνεται περίπου στο 20 % τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες 
(23 % για τους άνδρες και 21 % για τις γυναίκες το 2014) σε σύγκριση με 
το ποσοστό 10 % για το σύνολο του πληθυσμού.

Ακόμη και όταν εργάζονται, πολλοί νέοι και νέες εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και είναι πιο πιθανό να απασχο-
λούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας σε σχέση με άλλες ηλικιακές 
ομάδες, ιδίως δε εάν εγκατέλειψαν πρόωρα το σχολείο. Περίπου οι 
μισές γυναίκες και πάνω από το ένα τρίτο των ανδρών μεταξύ 20 και 
24 ετών (εξαιρουμένων των φοιτητών και φοιτητριών) εργάζονται 
σε συνθήκες επισφαλούς απασχόλησης (2). Το 2014, το ποσοστό των 
ατόμων που, ενώ εργάζονταν, βρίσκονταν ακόμη σε κίνδυνο νομι-
σματικής φτώχειας (φτώχεια των εργαζομένων) ήταν 15 % για τις νέες 
γυναίκες και 12 % για τους νέους άνδρες μεταξύ 18 και 24 ετών. Τα εν 
λόγω στοιχεία αντιστοιχούν στο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας των 

εργαζομένων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Οι νέοι και οι νέες που ζουν 
ακόμη με τους γονείς τους ή λαμβάνουν οικονομική στήριξη από τους 
γονείς τους είναι καλύτερα προστατευμένοι/-ες από τη φτώχεια.

Οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αντιμετωπίζουν ισόβιες ανισότητες

Το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη φτώχεια αρχίζει να διευ-
ρύνεται σε μεγαλύτερη ηλικία και παρουσιάζει το μεγαλύτερο εύρος 
στα άτομα ηλικίας 75 ετών και πάνω (22 % των γυναικών σε σύγκριση 
με 15 % των ανδρών κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας 
ή κοινωνικού αποκλεισμού). Σε όλη τη διάρκεια της ζωής, οι ανισότητες 
μεταξύ των φύλων υπονομεύουν συστηματικά την οικονομική ανεξαρ-
τησία των γυναικών και, ως εκ τούτου, οι γυναίκες είναι πολύ πιο πιθανό 
να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας σε μεταγενέστερο στάδιο της 
ζωής τους. Οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με ποικίλες προκλήσεις 
στην αγορά εργασίας, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

 � μέσο ποσοστό απασχόλησης που είναι σε μόνιμη βάση χαμηλό-
τερο από αυτό των ανδρών·

 � μεγάλη πιθανότητα εργασίας υπό καθεστώς μερικής απασχόλη-
σης (32 % στις γυναίκες έναντι 8 % στους άνδρες)·

 � υπερεκπροσώπηση σε τομείς που είναι συνήθως χαμηλότερα 
αμειβόμενοι και παρουσιάζουν περιορισμένες δυνατότητες 

επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή χαρακτηρίζονται από αργές 
αυξήσεις των αποδοχών·

 � υψηλότερος κίνδυνος εργασίας υπό συνθήκες επισφαλούς 
απασχόλησης.

Επιπλέον, οι γυναίκες βγαίνουν από την αγορά εργασίας σε μικρότερη ηλι-
κία σε σχέση με τους άνδρες, και σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά πριν από 
την ηλικία συνταξιοδότησης (το ποσοστό αεργίας στις γυναίκες 55-64 
ετών είναι 52 %, ενώ στους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας είναι 36 %).

Οι ευθύνες παροχής φροντίδας και οι λοιπές οικογενειακές υποχρεώ-
σεις —οι οποίες συχνά δεν αμείβονται, υποτιμούνται και είναι άνισα 
κατανεμημένες— έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη θέση των γυναικών 
στην αγορά εργασίας. Αυτό ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του επαγγελ-
ματικού βίου τους, ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία. Περίπου το 10 % 
των γυναικών ηλικίας 50 ετών και πάνω δηλώνουν ότι, λόγω οικογενεια-
κών υποχρεώσεων ή ευθυνών παροχής φροντίδας, παραμένουν εκτός 
της αγοράς εργασίας και δεν αναζητούν εργασία. Ο επαγγελματικός 

Το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη φτώχεια αρχίζει να διευρύνεται σε μεγαλύ-
τερη ηλικία και παρουσιάζει το μεγαλύτερο εύρος στα άτομα ηλικίας 75 ετών και πάνω.

(2) EIGE (2017, προσεχής έκδοση), Gender, skills and precarious work in the EU, Research note (Φύλο, δεξιότητες και επισφαλής εργασία στην ΕΕ, Ερευνητικό σημείωμα).

Σχήμα 1 — Άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (AROPE) ανά φύλο  
και ηλικιακή ομάδα (ΕΕ των 28, 2014)

Πηγή: Eurostat, EU-SILC (ilc_peps01).
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βίος των γυναικών στην ΕΕ των 28 είναι κατά 5,1 έτη βραχύτερος από 
τον επαγγελματικό βίο των ανδρών. Αυτό οφείλεται σε διακοπές της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού 
βίου, αλλά και στην ταχύτερη έξοδο από την αγορά εργασίας.

Οι εν λόγω συνθήκες εργασίας και πρότυπα επαγγελματικής σταδιοδρο-
μίας οδηγούν τις γυναίκες σε περιορισμένη οικονομική ανεξαρτησία σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ιδίως όμως σε μεγαλύτερη ηλικία, και κατά 
συνέπεια σε χαμηλότερες συντάξεις. Το 2014, το χάσμα μεταξύ των φύλων 
όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ ανερχόταν κατά μέσο όρο σε 40 % (3).

Ένας άλλος παράγοντας που ωθεί τα άτομα μεγαλύτερης ηλι-
κίας εκτός αγοράς εργασίας είναι η προκατάληψη για την ηλικία 
(ageism) —διάκριση σε βάρος ενός ατόμου λόγω της ηλικίας 
του—, η οποία, σε συνδυασμό με τον σεξισμό, δημιουργεί του-
λάχιστον διπλή πρόκληση για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας.

Τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος της  φτώχειας στις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας;

Αύξηση της οικονομικής ανεξαρτησίας 
των γυναικών στη διάρκεια του βίου

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας, η έλλειψη 
μέτρων για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής 
και ο άνισος επιμερισμός και η υποτίμηση της μη αμειβόμενης φρο-
ντίδας και οικιακής εργασίας, που συστηματικά υπονομεύουν την 
οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
Ο αντίκτυπος των ισόβιων ανισοτήτων με τις οποίες έρχονται αντιμέ-
τωπες οι γυναίκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι ιδιαίτερα 
εμφανής σε μεγαλύτερη ηλικία, κατά την οποία πολύ περισσότερες 
γυναίκες και άνδρες είναι εκτεθειμένες/-οι στον κίνδυνο της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Η ενσωμάτωση της διάστασης του 
φύλου και της οπτικής της διάρκειας του βίου στη χάραξη πολιτικής 
αποτελεί κομβικό παράγοντα στην αύξηση της οικονομικής ανεξαρ-
τησίας των γυναικών και την καταπολέμηση των ισόβιων ανισοτήτων 
μακροπρόθεσμα.

(3) Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Report on Equality between Women and Men 2015 (Έκθεση του 2015 για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών), 
διαθέσιμη στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/2016_annual_report_2015_web_en.pdf

Ο αντίκτυπος των ισόβιων ανισοτήτων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους είναι ιδιαίτερα εμφανής σε μεγαλύτερη ηλικία.

Σχήμα 2 — Οικονομικά μη ενεργά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ανά φύλο (ηλικίας 55-64 ετών, 2014)

Πηγή: Eurostat, LFS (lfsa_ipga).
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Η πρωτοβουλία Think, Act, Report (Σκέψου, Δράσε, Μίλησε) 
αναπτύχθηκε με σκοπό την πρόληψη των διακρίσεων στον 
χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω 
ηλικίας και λόγω φύλου. Θεσπίστηκε από τη βρετανική κυβέρ-
νηση και αποτελεί μία από τις ορθές πρακτικές που εντόπισε το 
EIGE. Ενθαρρύνει τις εταιρείες να λαμβάνουν υπόψη την ισότητα 
των φύλων στο εργατικό δυναμικό τους, ιδίως σε σχέση με την 
πρόσληψη, την παραμονή, την προαγωγή και τις αποδοχές. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ορθές πρακτικές, ανα-
τρέξτε στον ιστότοπο του EIGE.

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/annual_reports/2016_annual_report_2015_web_en.pdf
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Προσαρμογή των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας στις τρέχουσες προκλήσεις

Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και οι πολιτικές για την καταπολέ-
μηση της φτώχειας πρέπει να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις, όπως 
τη δημογραφική γήρανση, τις μεταβαλλόμενες οικογενειακές δομές, τις 
νέες μεταναστευτικές ροές, καθώς και τις μεταβαλλόμενες μορφές και 
συνθήκες απασχόλησης. Όχι μόνο πρέπει να εγγυώνται επαρκή οικονο-
μική προστασία για τις παραδοσιακές μορφές απασχόλησης στη διάρ-
κεια του βίου, αλλά να λαμβάνουν επίσης υπόψη τα άτομα που εκτελούν 
μη αμειβόμενη εργασία φροντίδας ή εργάζονται υπό καθεστώς άτυπης 
ή επισφαλούς απασχόλησης, καθώς και τα άτομα που διακόπτουν την 
επαγγελματική σταδιοδρομία τους λόγω ευθυνών παροχής φροντίδας.

Η ετήσια επισκόπηση των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ (διαδικασία 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου) παρέχει μια ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση 
της ισότητας των φύλων στη διάρκεια του βίου μέσω της αντιμετώπισης 
των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Ένα 
παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η επαρκής προσμέτρηση των περιό-
δων που αφιερώνονται στη φροντίδα οικείων τόσο για τις γυναίκες όσο 
και για τους άνδρες και η μέριμνα ώστε οι αυτοαπασχολούμενοι/-ες, οι 
οικονομικά μη ενεργοί/-ές, οι άνεργοι/-ες ή τα άτομα που βρίσκονται 
σε καθεστώς άτυπης απασχόλησης να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα 
κρατικά συστήματα συνταξιοδότησης. Η παροχή ασφάλειας στα άτομα 
μεγάλης ηλικίας απαιτεί επίσης τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της 
πρόσβασης σε δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης 
της υγειονομικής περίθαλψης και της μακροχρόνιας φροντίδας.

Προαγωγή των συνεργειών τόσο εντός όσο 
και µεταξύ των διαφόρων τοµέων πολιτικής
Τα αίτια και οι συνθήκες της φτώχειας ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό 
μεταξύ των διαφόρων ομάδων γυναικών και ανδρών, όπως νέοι/-ες 

και ηλικιωμένοι/-ες, μετανάστες/-ριες, μόνοι/-ες γονείς, Ρομά ή άτομα 
με αναπηρίες. Οι διάφορες πολιτικές μπορούν να αλληλοενισχυθούν 
και, ως εκ τούτου, οι ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ στρατηγικών 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και οικονομικών και κοινωνικών 
πολιτικών, όπως πολιτικές για την ισότητα των φύλων, την απασχό-
ληση, τη φορολογία, την οικογένεια και τη στέγαση, μπορούν να 
συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των βαθύτερων 
αιτιών της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για παράδειγμα, 
η χορήγηση επιδομάτων ανεργίας μπορεί να συμβάλει στην καλύ-
τερη προστασία των ατόμων από τη φτώχεια εφόσον συμπληρώνε-
ται από μέτρα που συμβάλλουν στην επανένταξη των ανέργων στην 
αγορά εργασίας. Αυτό μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω με την παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας για παιδιά, εξαρτώμενα πρόσωπα μεγαλύτε-
ρης ηλικίας, άτομα με ασθένειες ή αναπηρίες.

Πού θα βρείτε περισσότερες 
πληροφορίες από το EIGE

 � Η πλατφόρμα για τη διάσταση του φύλου (Gender 
Mainstreaming Platform) παρέχει καθοδήγηση και εργα-
λεία για υπευθύνους/-ες χάραξης πολιτικής που επιδιώκουν 
την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε πολιτικές για 
την καταπολέμηση της φτώχειας. Στην πλατφόρμα υπάρχει 
ειδική ενότητα που αφορά τη φτώχεια.

 � Η βάση στατιστικών δεδομένων για τα φύλα (Gender 
Statistics Database) περιέχει τα τελευταία δεδομένα σχετικά 
με την ισότητα των φύλων και τη φτώχεια στην ΕΕ. Παρέχο-
νται συγκρίσιμα δεδομένα από όλα τα κράτη μέλη.

 � Το κέντρο πόρων και τεκμηρίωσης παρέχει συνδέσμους 
για εκδόσεις σχετικά με τη φτώχεια στη διάρκεια του βίου. 
Η εύρεσή τους είναι εύκολη χάρη στη δυνατότητα αναζήτη-
σης με λέξεις-κλειδιά.

Το EIGE εκδίδει σε τακτική βάση εκθέσεις που εξετάζουν διάφορους τομείς της πλατφόρμας δράσης του 
Πεκίνου (BPfA), όπως έχει ζητηθεί από τις προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν 
ενημερωτικό δελτίο βασίζεται στην έκθεση Poverty, gender and intersecting inequalities in the EU (Φτώχεια, 
φύλο και διατομεακές ανισότητες στην ΕΕ), που καταρτίστηκε κατόπιν αιτήματος της σλοβακικής προεδρίας 
(2016). Εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε μεταξύ 2007 και 2014 ως προς τη μείωση της φτώχειας στις 
γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες, καθώς και σε συγκεκριμένες ομάδες που αντιμετωπίζουν κίνδυνο 
φτώχειας, όπως μόνοι/-ες γονείς, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες/-ριες και Ρομά.
Άλλες πρόσφατες εκθέσεις περιλαμβάνουν τα εξής θέματα:

 � ισότητα των φύλων σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων (2016)·
 � χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τις συντάξεις στην ΕΕ (2015)·
 � ισότητα των φύλων και οικονομική ανεξαρτησία: εργασία μειωμένου ωραρίου και αυτοαπασχόληση (2014).

Μπορείτε να βρείτε όλες τις προηγούμενες εκθέσεις και δημοσιεύσεις BPfA του EIGE στη διεύθυνση: http://
eige.europa.eu/monitoring-the-bpfa
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