
Η Κωνςταντίνα Νικήτα ζλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικοφ και του Διδάκτορα Μηχανικοφ 
από το Εθνικό Μετςόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Μετά από επιτυχείσ κατακτήριεσ εξετάςεισ, ειςήχθη ςτην 
Ιατρική χολή του Εθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτημίου Αθηνϊν, από όπου αποφοίτηςε το 
1993. Κατά το διάςτημα 1990-1995 εργάςτηκε ωσ ερευνήτρια ςτο Ινςτιτοφτο υςτημάτων 
Επικοινωνιϊν και Τπολογιςτϊν, ΕΜΠ. Σο 1996 εκλζχθηκε Επίκουροσ Καθηγήτρια ςτη χολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν και Μηχανικϊν Τπολογιςτϊν, ΕΜΠ, το 2001 εκλζχθηκε Αναπληρϊτρια 
Καθηγήτρια και το 2005 Καθηγήτρια ςτην ίδια χολή, όπου και υπηρετεί ωσ ςήμερα. Είναι Διευθφντρια 
του Εργαςτηρίου Κινητϊν Ραδιοεπικοινωνιϊν και τησ Μονάδασ Βιοϊατρικϊν Προςομοιϊςεων και 
Απεικονιςτικήσ Σεχνολογίασ. Παράλληλα, από το 2015, είναι επιςκζπτρια καθηγήτρια ςτην ζδρα Irene 
McCulloch, Keck School of Medicine και Viterbi School of Engineering, University of Southern California. 

Σα ερευνητικά τησ ενδιαφζροντα περιλαμβάνουν:υπολογιςτικό βιοηλεκτρομαγνητιςμό, βιοϊατρική 
τηλεμετρία, προςομοίωςη φυςιολογικϊν-βιολογικϊν ςυςτημάτων, ψηφιακή επεξεργαςία και ανάλυςη 
βιοϊατρικϊν δεδομζνων και υπολογιςτική νευροεπιςτήμη. Tο δημοςιευμζνο τησ ζργο αποτελείται από 
7 βιβλία ςτην αγγλική και δφο βιβλία ςτην ελληνική, 12 ειδικά τεφχη (special issues) επιςτημονικϊν 
περιοδικϊν ωσ προςκεκλημζνη ςυντάκτρια (guest editor), 165 άρθρα ςε επιςτημονικά περιοδικά, 41 
κεφάλαια ςε βιβλία και πάνω από 300 εργαςίεσ δημοςιευμζνεσ ςτα πρακτικά διεθνϊν ςυνεδρίων. 
Είναι κάτοχοσ τριϊν διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ. Ζχει ςυντονίςει τεχνικά πλήθοσ χρηματοδοτοφμενων 
ευρωπαϊκϊν και ελληνικϊν ερευνητικϊν προγραμμάτων ςτην περιοχή τησ βιοϊατρικήσ τεχνολογίασ και 
πληροφορικήσ και ζχει διατελζςει πρόεδροσ ή μζλοσ τησ οργανωτικήσ/επιςτημονικήσ επιτροπήσ 
περιςςότερων από 50 διεθνϊν επιςτημονικϊν ςυνεδρίων. ΕίναιAssociate Editor των περιοδικϊν IEEE 
Transactions on Antennas and Propagation, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, IEEE Journal of 
Biomedical and Health Informatics, Bioelectromagnetics, Journal of Biomedical Engineering and 
Computing, καθϊσ και Co-Editor-in-Chief του περιοδικοφ International Journal of Monitoring and 
Surveillance Technologies Research (IJMSTR). Ζχει επιβλζψει την εκπόνηςη 26 διδακτορικϊν διατριβϊν, 
πολλζσ από τισ οποίεσ ζχουν λάβει βραβεία εξαιρετικήσ επίδοςησ, ενϊ επιβλζπει 11 διατριβζσ ςε 
εξζλιξη. 

Ζχει τιμηθεί με πλήθοσ διακρίςεων, μεταξφ των οποίων το επιςτημονικό βραβείο του Ιδρφματοσ 
Μποδοςάκη για εξαιρετική ςυμβολή ςτο γνωςτικό αντικείμενο “Ζρευνα και Εφαρμογζσ τησ 
Πληροφορικήσ ςτην Ιατρική. Ζχει ανακηρυχθεί Fellow του ΙΕΕΕ (class of 2018) για τη ςυμβολή τησ ςτην 
περιοχή του βιοηλεκτρομαγνητιςμοφ και των εμφυτεφςιμων κεραιϊν για ιατρικζσ εφαρμογζσ.  Ζχει 
διατελζςει μζλοσ του Δ τησ Ελληνικήσ Επιτροπήσ Ατομικήσ Ενζργειασ (ΕΕΑΕ) και του Διεπιςτημονικοφ 
Οργανιςμοφ Αναγνϊριςησ Σίτλων Ακαδημαϊκϊν και Πληροφόρηςησ (ΔΟΑΣΑΠ). Ζχει επίςησ διατελζςει 
μζλοσ του Εθνικοφ υμβουλίου Ζρευνασ και Σεχνολογίασ (ΕΕΣ) και τησ Εθνικήσ Επιτροπήσ 
Δεοντολογίασ (ΕΕΔ), καθϊσ και Αναπληρωτήσ Πρόεδροσ τησ ΗΜΜΤ. Είναι Fellow του American 
Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) και τησ European Alliance for Medical and 
Biological Engineering and Science (EAMBES), καθϊσ και μζλοσ του Σεχνικοφ Επιμελητηρίου Ελλάδασ 
και του Ιατρικοφ υλλόγου Αθηνϊν. Ζχει διατελζςει Αντιπρόεδροσ του Ελληνικοφ Παραρτήματοσ 
(Greece Section) του IEEE και είναι Founding Chair και Ambassador του ελληνικοφ τμήματοσ ΙΕΕΕ-
Engineering in Medicine and Biology Society. Επιπλζον, ζχει διατελζςει πρόεδροσ τησ Επιτροπήσ 
Αξιολόγηςησ LS7 του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου Ζρευνασ (European Research Council). Είναι μζλοσ τησ 
Technical Committee on Biomedical and Health Informatics (TC BHI) και τησ Administrative Committee 
(AdCom) του ΙΕΕΕ-EMBS.   

 


