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WELCOME



Τι είναι το GRNOG & ποιος ο σκοπός του

To GRNOG είναι μια κοινότητα επαγγελματιών που 
ασχολούνται με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παροχή 
και την λειτουργία των υποδομών, των δικτύων και των 
υπηρεσιών του ελληνικού Internet.

Σκοπός είναι:
 η δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου με κοινές τεχνικές 

ανησυχίες
 η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της ομάδας
 η προώθηση συνεργασίας μεταξύ των εταιριών, 

οργανισμών και λοιπών φορέων που σχετίζονται με το 
ελληνικό Internet

 η ενημέρωση για ελληνικά και διεθνή δρώμενα, νέες 
τεχνολογίες, καλές πρακτικές και πρότυπα
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GRNOG:
το σημείο συνάντησης 
των επαγγελματιών 

στον χώρο των 
δικτύων και του 

Internet στην Ελλάδα
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Πού πήγε το GRNOG 6;

GRNOG 1: 1η Τεχνική Συνάντηση (5/6/2015)

GRNOG 2: 2η Τεχνική Συνάντηση (27/11/2015) 

GRNOG 3: 3η Τεχνική Συνάντηση (10/6/2016)

GRNOG 4: 4η Τεχνική Συνάντηση (2/12/2016)

GRNOG 5: 1η Ημερίδα (25/5/2017)

GRNOG 6: 5η Τεχνική Συνάντηση (8/12/2017) 

GRNOG 7: Τώρα!
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~50
Εταιρίες

106
Εγγεγραμμένοι



Live Streaming
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https://diavlos.grnet.gr/event/e1128

the sessions 
are recorded 
and live streamed



WiFi
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SSID: SNFCC-FREE-WIFI



Αξιολογήσεις Παρουσιάσεων
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Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε!
https://goo.gl/forms/FwLANxpsjQ4qXHHC2



Streaming
Μόνιμος Χορηγός

Υποστήριξη GRNOG7Φιλοξενία

Ευχαριστούμε!



Συστηθείτε!
10


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

