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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 1α. Όσον αφορά τις τελευταίες τέσσερις 
εβδοµάδες της περιόδου που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, ένα καθεστώς άδειας 
για οικογενειακούς λόγους που υπάρχει σε 
εθνικό επίπεδο µπορεί να θεωρηθεί άδεια 
µητρότητας για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας, υπό τον όρο ότι 
παρέχει γενική προστασία στις 
εργαζόµενες, κατά την έννοια του άρθρου 
2, προστασία η οποία είναι ισοδύναµη µε 
το οριζόµενο στην παρούσα οδηγία 
επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή, η 
συνολική περίοδος άδειας πρέπει να 
υπερβαίνει την περίοδο της γονικής 
άδειας που προβλέπεται στην οδηγία 
96/34/ΕΚ. 

 Η αµοιβή για τις τελευταίες τέσσερις 
εβδοµάδες της άδειας µητρότητας δεν 
είναι χαµηλότερη από το επίδοµα που 
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 
ή, εναλλακτικά, µπορεί να είναι ο µέσος 
όρος της αµοιβής για τις 18 εβδοµάδες 
άδειας µητρότητας, η οποία ισούται 
τουλάχιστον µε τα δύο τρίτα του 
τελευταίου µηνιαίου µισθού ή του µέσου 
µηνιαίου µισθού όπως ορίζεται σύµφωνα 
µε την εθνική νοµοθεσία, µε την 
επιφύλαξη τυχόν ανώτατου ορίου που 
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προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία. 
Τα κράτη µέλη δύνανται να καθορίζουν 
τις περιόδους βάσει των οποίων 
υπολογίζονται οι µέσοι µηνιαίοι µισθοί. 

 Όταν ένα κράτος µέλος προβλέπει 
περίοδο πλήρως αµειβόµενης άδειας 
µητρότητας τουλάχιστον 16 εβδοµάδων, 
το κράτος αυτό µπορεί να αποφασίσει ότι 
οι 2 τελευταίες εβδοµάδες καλύπτονται 
µέσω άδειας πατρότητας που υπάρχει σε 
εθνικό επίπεδο µε το ίδιο επίπεδο 
αµοιβής. 
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