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Η Δρ Ειρήνη Φραγκιαδάκη αποφοίτησε από την Κτηνιατρική Σχολή του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2003, έλαβε το μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης στην «Ζωική Παραγωγή και Μοριακή Μικροβιολογία» το 2005 και το διδακτορικό
της στη «Γενετική συσχέτιση των νοσημάτων prion στα ζώα» το 2009 από το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ως υπότροφη του Ι.Κ.Υ. και για τις δύο μεταπτυχιακές σπουδές).
Έχει εργαστεί στην κλινική πράξη με διάφορα είδη ζώων (παραγωγικά, εργαστηρίου,
συντροφιάς) και ως επιστημονική συνεργάτης σε ευρωπαϊκά και ιδιωτικά ερευνητικά
προγράμματα σχετικά με την κτηνιατρική μικροβιολογία και τη μοριακή διάγνωση,
αποφέροντας ανακοινώσεις και 16 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, 1
κεφάλαιο σε βιβλίο και αρκετές ανακοινώσεις.
Από το 2012 είναι Υπεύθυνη Κτηνίατρος των εγκαταστάσεων ζώων του Τμήματος
Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας (ΤΖΠΒΕ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ),
συγγραφέας του Κανονισμού Εγχειριδίου του ΤΖΠΒΕ που εγκρίθηκε από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΕΙΠ και στενή συνεργάτης της Υπεύθυνης του τμήματος και το προσωπικό
του τμήματος ώστε να διευκολυνθεί η επιτέλεση ποιοτικού ερευνητικού έργου μέσα από την
αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ζώων εργαστηρίου. Το 2021
ανέλαβε τις επιστημονικές και διοικητικές αρμοδιότητες της λειτουργίας του τμήματος ως
Υπεύθυνη του ΤΖΠΒΕ. Ενώ το Δεκέμβριο 2021 διορίστηκε ως Ειδική Λειτουργική
Επιστήμονας Β’ μετά από εκλογή της. Είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή
προγραμμάτων υγείας της αποικίας των ζώων, της κτηνιατρικής φροντίδας και διαφύλαξης
της ευζωίας των ζώων εργαστηρίου, της συμβουλευτικής και υποστήριξης των ερευνητών,
της επικοινωνία του τμήματος με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όσο και με τις επίσημες
εθνικές αρχές για την συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης είναι υπεύθυνη για
την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Επιστήμη Ζώων Εργαστηρίου και την
κατάρτιση των νεών χρηστών όσο και του προσωπικού στην υιοθέτηση των αρχών της
Αντικατάστασης, Μείωσης και Βελτίωσης (3Rs) και την διάχυση των υπηρεσιών του ΤΖΠΒΕ
στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα.
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Παρακολούθησης και Γνωμοδότησης για την ευζωία των ζώων, και πρόσφατα της
Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων του ΕΙΠ, καθώς και αναπλ. μέλος της
Εθνικής Επιτροπής για την Ευζωία των Ζώων για Επιστημονικούς Σκοπούς. Από το 2017
είναι μέλος της Ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας ETPLAS (Education and Training Platform for
Laboratory Animal Science) για την εναρμόνιση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ατόμων
που εργάζονται με ζώα για επιστημονικούς σκοπούς. Από το 2020 είναι διδάσκουσα στο
Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία»
του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και του ΕΙΠ.
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι η ηθική της έρευνας, η βελτίωση
εργαστηριακών

πρακτικών,
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εγκαταστάσεων
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εργαστηρίου, η ανάπτυξη μιας νοοτροπίας φροντίδας και αντικατάστασης των ζώων με
έγκυρες εναλλακτικές μεθόδους που θα εξυπηρετούν την Αριστεία στην έρευνα.

