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Félags atvinnurekenda/S ÍA

og

Graffu - stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum

1. gr.

Kjarasamningur þessi felur í sér breytingar og viðbætur við aðalkjarasamning Grafíu og FA og

þó sérkjarasamninga sem teljast hluti hans.

2. gr.

Meginmarkmið

Kjarasamningur þessi er framlenging ó kjarasamningi aðila sem gilti fró 2otg-2o22. Að mati
samningsaðila styður samningurinn við kaupmótt launa auk þess að veita heimilum og
fyrirtækjum flrirsjóanleika ó miklum óússutímum. Samningurinn geti þannig byggt undir
stöðugleika og skapað forsendur finir langtímasamningi.

Gildisúmi

Gildistími samningsins er fró r. nóvember 2c.22 til 3r. janúar 2024.

Almenn launahækkun

Launahækkun samningsins er í formi hlutfallshækkunar og hómarkskrónutöluhækkunar.

Þann t. nóvember zozztakamónaðarlaun almennri hækkun um6,75%o,þó að hómarki kr.
66.ooo.

Kauptaxtar

Í stað óðurgildandi launataxta koma njrir sem verða hluti samningsins. Nj'ir launataxtar gilda
frh t. nóvember 2c.22.

Kjaratengdir liðir
Kjaratengdir liðir kjarasamnings hækka um 5,o%o fró r. nóvember 2022, nema um annað hafi
verið samið.

Gjald í fræðslusjóð sbr. grein 7.7 um fræðslusjóð Grafíu verður kr. r.34o ó mínuði fró r.
nóvember 2c22.

Desember- og orlofsuppbót

Desemberuppbót fyrir hvert almanaksór miðað við fullt starf verður:
A 6rinu zoz3 kr. ro3.ooo

Orlofsuppbót finir hvert orlofsór (r. maí til 3o. apríl) miðað við fullt starf verður:
A orlofsórinu sem hefst r. maí zozgverði orlofsuppbót kr. 56.ooo.

Hagvaxtarauki zoz3

Með hækkun r. nóvember 2o22hefur hagvaxtarauka skv. kjarasamningi aðila, sem koma ótti
til greiðslu r. maí 2o21,verið fljtt og er hann að fullu efndur. Jafnframt er að
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með þessari hækkun og flfiingu komi ekki til frekara endurmats ó hagvaxtarauka skv.
kjarasamningi zorg - 2022.

3. gr.

Breyting ó lógmarksorlofi

Gr. 3.r. í aðalkjarasamningi aðila orðist svo:

Um orlof fer að landslögum, orlofsórið reiknast fró r. maí til 3o. apríI.

Starfsfólk skal fó z5 virka daga (ro,64%) í sumarleyfi með fullu kaupi enda hafi það unnið í
sama finirtæki í eitt ór samfellt.

Við 4 íra starfsaldur lengist orlof um z vinnudaga ( í rr,59 %) 6 6ri.

Við 6 óra starfsaldur lengist orlof um r vinnudag (ítz,o7 %) ííri.
Við 9 óra starfsaldur lengist orlof um r vinnudag (í t2,55 % ) 6 fui

Við rz óra starfsaldur lengist orlof um r vinnudag ( í tg,o4 % ) 6 6ri.

Eftir 5 ór í sama fyrirtæki z8 dagar

Eftir ro ór í sama fyrirtæki 3o dagar

Starfsmaður sem öðlast hefur aukinn orlofsrétt vegna starfs hjó sama vinnuveitanda öðlast
hann að nfiu hjó nfium vinnuveitanda eftir þriggia óra starf, enda hafi rétturinn verið
sannreyndur.

Orlofsréttur reiknast fró upphafi næsta orlofsírs eftir að ofangreindum starfstíma er nóð.

4.9Í.
Afgreiðsla \i arasamnings

Tilþmna skal um afgreiðslu kjarasamninga miðvikudaginn 28. desember 2c.22

Reykjaúk, 17. desember 2c22

F.h. Grafíu - stéttarfélags í prent* og miðlunargreinum F.h. F

{l-m'u*
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Bókun um tollamól

Aðilar sammælast um að óska eftir þú við stjórnvöld að farið verði í vinnu við að afnema og
lækka tolla í þógu neytenda. Lækkun tolla er ein skilúrkasta leiðin til að bæta hag launþega.
Að mati samningsaðila væri góð byrjun að afnema tolla sem vernda enga hefðbundna
innlenda landbúnaðarframleiðslu.
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launataxtar 1. nóvember 2O22

Almenn launahækku n 6,7 5%

1. flokkur byrjunarlaun

2. flokkur eftir 1- ór
3. flokkur eftir 4 ór
4. flokkur eftir 6 ór

Mónaðarlaun Dagvinna

Deilitala 152

Yfirvinna 1 Yfirvinna 2

tpo% 7,t5yo

535.445 kr

577.LL8kr
600.670 kr
645.202kr

3.523 kr

3.757 kr

3.952 kr
4.245 kr

5.354 kr

5.7tLkr
6.007 kr
6.452kr

6.158 kr

6.568 kr

6.908 kr
7.420 kr
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