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Το Δ.Σ. της ΕΝΙΛ αναδείχθηκε από τις εκλογές της 27ης Απριλίου
2018 και συγκροτήθηκε σε Σώμα, στις 7 Μαΐου 2018, με πρόεδρο τον Ηλία
Βασιλαρά, αντιπρόεδρο την Άντζελα Τσάριτς, γραμματέα τον Κώστα
Καραταράκη, ταμία τον Αργύρη Αλεξανδρόπουλο και μέλος τον Νίκο
Κακολύρη. Η όλη λειτουργία του Δ.Σ., αλλά και της ΕΝΙΛ, σχεδόν στο ήμισυ
του διαστήματος κατά το οποίο γίνεται ο απολογισμός της δράσης τους,
υπόκειτο στους περιορισμούς και στις αντικειμενικές και ενίοτε ανυπέρβλητες
δυσκολίες, που επιβλήθηκαν από τις συνθήκες της πανδημίας.
 19 Απριλίου 2018: Συμμετοχή της ΕΝΙΛ, με τους φορείς της πόλης
του Αγίου Νικολάου, στις κινητοποιήσεις για την αναβάθμιση του
Γενικού Νοσοκομείου της πόλης, μετά από ομόφωνη απόφαση του
Δ.Σ. και έκδοση σχετικού ψηφίσματος.
 19 Απριλίου 2018: Το Δ.Σ. της ΕΝΙΛ, εκδίδει ανακοίνωση
συμπαράστασης για την συνάδελφο αναισθησιολόγο του ΓΝΑΝ, που
τραυματίσθηκε κατά την διάρκεια διακομιδής.
 Απρίλιος και Μάιος 2018: Συμμετοχή του Δ.Σ. και των μελών της
ΕΝΙΛ, στην άσκηση τριτανακοπής μετά την 431/2018 απόφαση της
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από σχετική
απόφαση της ΟΕΝΓΕ. Στην άσκηση της τριτανακοπής, συμμετείχε η
συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομειακών ιατρών του Νομού
Λασιθίου, κατόπιν συνεχούς και παρατεταμένης κινητοποίησης των
μελών του Δ.Σ. της ΕΝΙΛ.
 16 Μαΐου 2018: Το Δ.Σ. της ΕΝΙΛ, εξέφρασε με ψήφισμά του
συμπαράσταση στους συναδέλφους ειδικευόμενους ιατρούς, που
δικάζονταν την 17η Μαΐου 2018 για «ιατρικό λάθος» και διατύπωσε την
επιτακτική ανάγκη της λήψης από την Πολιτεία κατάλληλων θεσμικών
μέτρων, προκειμένου να σταματήσει η βιομηχανία δικαστικών αγωγών
ενάντια στους μαχόμενους ιατρούς, για «λάθη και παραλείψεις».
 1 Ιουνίου 2018: Συμμετοχή της ΕΝΙΛ, μαζί με τον Σύλλογο
Εργαζομένων του Γ.Ν.Α.Ν., στην παράσταση διαμαρτυρίας στα
Γραφεία της 7ης ΥΠΕ στο Ηράκλειο, για το οξύ πρόβλημα της
υποστελέχωσης του Γ.Ν.Α.Ν..
 14 Ιουνίου 2018: συμμετοχή στη στάση εργασίας που προκήρυξε η
ΑΔΕΔΥ, την Πέμπτη 14/06/18, 12.00μ.μ. έως 15.00μ.μ. στα πλαίσια
της ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου για την Υγεία.
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 22 Ιουνίου 2018: Συμμετοχή στη στάση εργασίας που προκήρυξε η
ΟΕΝΓΕ, με κύρια αιτήματα, να μην προχωρήσει το Υπουργείο σε
καμία απόλυση συμβασιούχου ή επικουρικού ιατρού και την στελέχωση
των νοσοκομείων με προσωπικό μόνιμης και αποκλειστικής
απασχόλησης.
 25 Ιουνίου 2018: Έκδοση μηνύματος συμπαράστασης στους
συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις φονικές φωτιές στην Αττική.
 30 Ιουνίου 2018: Συμμετοχή μαζί με την ΟΕΝΓΕ, στις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις για νέα κλαδική συμφωνία νοσοκομειακών ιατρών και
κυβέρνησης.
 5 Οκτωβρίου 2018: Συμμετοχή της ΕΝΙΛ στην 24ωρη απεργία που
έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ, στα πλαίσια της συζήτησης για την
τριτανακοπή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, την ίδια ημέρα.
 24 Νοεμβρίου 2018: Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του
συναδέλφου Αντώνη Τσικαλουδάκη και συμμετοχή του Δ.Σ., με τον
πρόεδρο και γραμματέα του στην εξόδιο ακολουθία στο Μύρτος
Ιεράπετρας, την επομένη, Κυριακή 25 Νοεμβρίου.
 17 Ιανουαρίου 2019: Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε η
ΟΕΝΓΕ, με πάγιο αίτημα την κατάργηση των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων και τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
 26 Ιουνίου 2019: Ανακοίνωση για την επίθεση σε βάρος γιατρού στο
Νοσοκομείο Ιεράπετρας, στις 25.06.2019 και κοινή απόφαση-δελτίο
τύπου με το Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου για τα κρούσματα βίας
ενάντια σε εργαζόμενους στα νοσοκομεία (Δελτίο Τύπου 27 Ιουνίου
2019).
 3 Ιουλίου 2019: συμβολική 4ωρη στάση εργασίας σε συνεργασία με το
Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Λασιθίου για το ίδιο ζήτημα, από τις 11.00
μέχρι το πέρας του ωραρίου.
 19 Οκτωβρίου 2019: Με συνέντευξή του σε ραδιοφωνικό σταθμό της
πόλης του Αγίου Νικολάου, ο πρόεδρος της ΕΝΙΛ, εκφράζει
την έντονη αντίθεση της Ένωσης, στις προτάσεις του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου για αλλαγές στην λειτουργία των νοσοκομείων και
την μετατροπή τους ουσιαστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, σε ιδιωτικού.
 18 Φεβρουαρίου 2020: Συμμετοχή στην απεργία που προκήρυξε η
ΟΕΝΓΕ για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.
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 30 Μαρτίου 2020: Συμμετοχή στην διαδικτυακή καμπάνια της
ΟΕΝΓΕ για τα μέτρα καταπολέμησης της πανδημίας. Με αφορμή τη
νόσηση μέλους του υγειονομικού προσωπικού του Γενικού
Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου από τον κορωνοϊό, το Δ.Σ. της Ένωσης
Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου κάλεσε τα μέλη της ΕΝΙΛ και όλους
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, να τηρούν απαρέγκλιτα και χωρίς
κανένα συμβιβασμό ή υποχώρηση, τις επιστημονικές αρχές που διέπουν
την εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας κατά την διαχείριση
ασθενών στην διάρκεια της πανδημίας. Με το ίδιο ψήφισμα η ΕΝΙΛ,
απαίτησε την θωράκιση του Συστήματος Υγείας του Νομού,
προκειμένου να διαφυλαχτεί η υγεία των εργαζομένων και των
οικογενειών τους.
 3 Απριλίου 2020: Συνέντευξη του προέδρου της ΕΝΙΛ σε ραδιοφωνικό
σταθμό της πόλης για τις τρέχουσες εξελίξεις στο μέτωπο της
πανδημίας και την κατάσταση των νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου.
 6 Απριλίου 2020: Δελτίο τύπου της ΕΝΙΛ, με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Υγείας και την πανελλαδική ημέρα δράσης της ΟΕΝΓΕ,
την επομένη (Τρίτη 07 Απριλίου 2020).
 7 Απριλίου 2020: Με την συμμετοχή γιατρών και νοσηλευτικού
προσωπικού πραγματοποιήθηκε έξω από το ΓΝΑΝ η κινητοποίηση της
Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου στα πλαίσια της
Πανελλαδικής Πανοσοκομειακής δράσης της ΟΕΝΓΕ και άλλων
ενώσεων νοσοκομειακών ιατρών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Υγείας.
 7 Απριλίου 2020: Συνέντευξη του γραμματέα της ΕΝΙΛ σε
ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης, με αφορμή πάλι την Παγκόσμια
Ημέρα Υγείας, για την κατάσταση των νοσοκομείων της πόλης στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και γενικότερα για τις εξελίξεις με τον
κορωνοϊό.
 14 Ιουλίου 2020: Καταγγελία της ΕΝΙΛ για την αναστολή της
λειτουργίας της οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) στο Γενικό
Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Το Δ.Σ. της ΕΝΙΛ, με πλειοψηφική
απόφασή του, ζήτησε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου την
ανάκληση της απόφασης με την οποία αναστέλλεται η λειτουργία της
OCT και την εγκατάσταση του συστήματος, σε χώρο εργονομικά και
λειτουργικά αποδεκτό.
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 15 Οκτωβρίου 2020: Συμμετοχή της ΕΝΙΛ με απόφαση του Δ.Σ. της,
στην απεργία που προκήρυξαν η ΑΔΕΔΥ και η ΟΕΝΓΕ στις 15
Οκτωβρίου 2020.
 12 Νοεμβρίου 2020: Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της, η Ένωση
Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου, συμμετείχε στην τρίωρη στάση
εργασίας την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020, στα πλαίσια των
αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχει αναγγείλει η Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας.
 8 Φεβρουαρίου 2021: Παρέμβαση Προέδρου ΕΝΙΛ Ηλία Βασιλαρά,
στην επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Υγείας κ. Βασιλείου
Κοντοζαμάνη στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, με την οποία
διατυπώθηκαν οι κάτωθι διεκδικήσεις:
1. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, για την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρών
ΕΣΥ
2. Μονιμοποίηση των επικουρικών ιατρών
3. Επαρκής επάνδρωση της κλινικής COVID-19 του νοσοκομείου μας με
ιατρούς αποκλειστικής απασχόλησης σε αυτήν
4. Επαναφορά του ιατρικού μισθολογίου στα επίπεδα του 2009 και
επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
5. Πλήρη κάλυψη της αστικής ευθύνης των ιατρών ΕΣΥ από την εργοδοσία
και το κράτος
6. Ένταξη του ιατρικού επαγγέλματος στα βαρέα και ανθυγιεινά
7. Πλήρη, επαρκή και αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό, του δημόσιου συστήματος υγείας
8. Νέο οργανισμό σύγχρονο για όλες τις μονάδες υγείας του Λασιθίου
 16 Φεβρουαρίου 2021: Απόφαση-καταγγελία του Δ.Σ. της ΕΝΙΛ
σχετικά με τα «εντέλλεσθε» στο Γ.Ν. Ιεράπετρας.
 17 Φεβρουαρίου 2021: Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με 82
εκπροσώπους φορέων του Δήμου Αγίου Νικολάου παρουσία υπουργών
και βουλευτών του Νομού και της διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ, για την
εξέλιξη της πανδημίας και την σύσταση Επιτροπής Υγείας.
 30 Ιουνίου 2021: Συμμετοχή με φορείς του Λασιθίου, παρουσία του
υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, σε ημερίδα για τον εμβολιασμό, σε
ξενοδοχείο της πόλης του Αγίου Νικολάου, στα πλαίσια της επίσκεψης
του υπουργού στην Κρήτη,, με σκοπό την εντατικοποίηση της
εμβολιαστικής προσπάθειας.
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 15 Ιουλίου 2021: Εισήγηση της ΕΝΙΛ, στην επίσκεψη του προέδρου
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, στο Επιμελητήριο
Λασιθίου στις 15 Ιουλίου 2021, με κύρια σημεία, το αίτημα για
αναβάθμιση όλων των νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου, την ανάγκη
βελτίωσης των εργασιακών συνθηκών για τους γιατρούς και την κάλυψη
όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρικού προσωπικού με προσλήψεις
μονίμων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε όλα τα νοσοκομεία μας.
 20 Ιουλίου 2021: Σύσκεψη με αντιπεριφερειάρχη Κρήτης στο ΓΝΑΝ.
 22 Ιουλίου 2021: Συμπαράταξη μαζί με την ΟΕΝΓΕ, στην θέση της
για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στους υγειονομικούς
υπαλλήλους.
 14 Σεπτεμβρίου 2021: Θέση του Δ.Σ. της Ένωσης Νοσοκομειακών
Ιατρών Λασιθίου (ΕΝΙΛ), σχετικά με την ομαδική παραίτηση εννέα
ιατρών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης Λασιθίου και τα ζητήματα που
θέτουν σε κοινή επιστολή τους στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία
καλείται ο διοικητής του Γ.Ν. Λασιθίου αφενός μα αποσύρει τα
«εντέλλεσθε» στους γιατρούς και αφετέρου, να στηρίξει έμπρακτα την
λειτουργία του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης Λασιθίου.

