
Δελτίο τύπου 

Ο Kαθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος γίνεται εταίρος (fellow) του Institution of 
Engineering and Technology 

 2 Ιουλίου 2020 

Ο Αντώνιος Γαστεράτος, Καθηγητής και 
Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης, του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, εξελέγη εταίρος του 
Ιδρύματος Μηχανικής και Τεχνολογίας (ΙΕΤ) 
της Μεγάλης Βρετανίας, ενός από τα 
μεγαλύτερα ιδρύματα τεχνολογίας στον 
κόσμο με περισσότερα από 168.000 μέλη σε 
150 χώρες. Η διάκριση αυτή αντιπροσωπεύει 
τον υψηλότερο βαθμό συμμετοχής στο IET και 
απονέμεται σε άτομα που έχουν διατηρήσει 
υψηλά επίπεδα επιτυχίας, σε θέματα ηγεσίας, 
επιρροής, υπευθυνότητας, καινοτομίας και 
επαγγελματικής υπηρεσίας, στη μηχανική, 
την τεχνολογία ή συγγενείς κλάδους για 
περίοδο πέντε ετών και άνω. Μόνο ένα μικρό 

ποσοστό των μελών του IET κατέχουν αυτόν τον βαθμό. 

«Η αίτηση εξετάζεται από την επιτροπή αξιολόγησης του IET, αποτελούμενη από 
άτομα που είναι FIET και κάνει σύσταση προς τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος λαμβάνει 
απόφαση με βάση την ομόφωνη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης. Τα τέσσερα 
πιθανά αποτελέσματα, είναι η εκλογή, η συνέντευξη, η αναβολή και η απόρριψη. 
Υπέβαλα την αίτησή μου στις 11 Ιουνίου 2020 και διαπίστωσα χθες ότι εκλέχθηκα 
εταίρος του ΙΕΤ», σημειώνει ο καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος, προσθέτοντας ότι «η 
υποστήριξη των καθηγητών Γιάννη Δεμίρη (Imperial College, Λονδίνο) και του 
Φίλιππου Τσαλίδη (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), ήταν κρίσιμη για την επιτυχή 
έκβαση της αίτησής μου». 

Επιπλέον, τον περασμένο μήνα, ο καθηγητής Αντώνιος Γαστεράτος ορίστηκε  Subject 
Editor-in-Chief στο Electronics Letters, ένα διεθνώς φημισμένο περιοδικό IET που 
δημοσιεύει σύντομα πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες. Το διεπιστημονικό πεδίο του 
περιοδικού καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στην επιστήμη του ηλεκτρολόγου 
μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, βιοϊατρικής, οπτικής και συσκευών. 

 

  



Press release 

Professor Antonios Gasteratos becomes a Fellow of the Institution of 
Engineering and Technology 

2 July 2020 

Antonios Gasteratos, Professor and Head of 
the Department of Production and 
Management Engineering, Democritus 
University of Thrace, was elected a Fellow of 
the Institution of Engineering and Technology 
(IET), one of the world’s largest engineering 
institutions with over 168,000 members in 
150 countries. Fellowship of the IET 
represents the highest grade of IET 
membership.  IET Fellowship is awarded to 
individuals who have sustained high levels of 
achievement, for example through 
leadership, influence, senior responsibility, 
innovation, and professional service, at the 
forefront of engineering, technology or 
cognate disciplines for a period of five years or 

more. Only a small percentage of IET members hold this degree. 

“The application is reviewed by IET Fellow assessment panel, made up of individuals 
who are FIET and makes a recommendation to the chairman. The chairman reaches a 
decision upon the consensus of the assessment panel. The four possible outcomes, 
are election, interview, defer and decline. I have submitted my application on 11 June 
2020 and I was noticed yesterday that I have been elected a Fellow of IET”, notes 
Professor Antonios Gasteratos, adding that “the support of Prof. Yannis Demiris 
(Imperial College, London) and Philippos Tsalides (Democritus University of Thrace), 
has been critical for the successful outcome of my application”. 

Earlier last month Professor Antonios Gasteratos has been appointed Subject Editor-
in-Chief at the Electronics Letters an internationally renowned peer-reviewed rapid-
communication IET journal that publishes short original research papers, the 
interdisciplinary scope of which covers the latest developments in all electronic 
engineering related fields including communication, biomedical, optical and device 
technologies. 

 

 

 


