
Οδηγός εγγραφής στην
πλατφόρμα της GNO TV



Το εισιτήριο που έχετε προμηθευτεί σας εξασφαλίζει δικαίωμα πρόσβασης σε σύστημα 

διαδικτυακής προβολής (video on demand) αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης https://nationalopera.gr/gnotv. Προκειμένου να παρακολουθήσετε τις 

παραστάσεις της GNO TV, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό χρήστη, 

ανεξάρτητα από την εγγραφή που έχετε πραγματοποιήσει στη σελίδα αγοράς του 

εισιτηρίου.



Έχοντας εξασφαλίσει τον μοναδικό κωδικό του εισιτηρίου σας, 

επισκεφθείτε τον ιστότοπο της GNO TV (tv.nationalopera.gr) 

και πραγματοποιήστε εγγραφή στην πλατφόρμα. Πρέπει 

αρχικά να κάνετε κλικ στην επιλογή Σύνδεση / Εγγραφή

στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης. 

Βήμα 1ο



Επιλέξτε την εντολή Εγγραφή στη δεξιά πλευρά της οθόνης.  

Βήμα 2ο



Δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό αφού εισαγάγετε 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Πριν πατήσετε ΕΓΓΡΑΦΗ, 

βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει κλικ στις παρακάτω επιλογές: 

- Δεν είμαι ρομπότ

- Αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου. 

Βήμα 3ο

Η επιλογή Εγγραφή στο Newsletter είναι προαιρετική και αφορά μόνο
τα άτομα που επιθυμούν να λαμβάνουν τακτικά υλικό που σχετίζεται με την GNO TV. 



Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της εγγραφής σας στην 

πλατφόρμα, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Ακολουθήστε 

τις οδηγίες που αναγράφονται και κάντε κλικ στην επιλογή 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για να ενεργοποιηθεί ο 

λογαριασμός σας. 

Βήμα 4ο



Σε αυτό το σημείο, αφού έχετε επιλέξει την παράσταση για την 

οποία έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, κάντε κλικ στην επιλογή 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ στο κόκκινο πλαίσιο.

Βήμα 5ο



Συμπληρώστε τον κωδικό στο κενό πεδίο κάτω από τη λέξη 

Ticket. Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός που πληκτρολογείτε είναι 

αυτός που σας έχει αποσταλεί στο προσωπικό σας email. Στη 

συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ.

Βήμα 6ο



Σε περίπτωση που έχει καταχωριστεί σωστά ο κωδικός,

θα εμφανιστεί το μήνυμα Το εισιτήριό σας καταχωρίστηκε!

Βήμα 7ο



Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το εισιτήριο 

που έχετε προμηθευτεί έχει χρονική ισχύ 

30 ημερών, όχι από τη στιγμή που το 

προμηθευτήκατε, αλλά από τη στιγμή που 

θα κάνετε κλικ στην επιλογή 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Σε περίπτωση που δεν 

κάνετε κλικ στη συγκεκριμένη επιλογή, το 

χρονικό διάστημα των 30 ημερών ξεκινά 

να ισχύει από τη στιγμή που θα το κάνετε. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:



Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε 
με την πλατφόρμα της GNO TV,
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

+30 213 0885700
(καθημερινά 09.00-21.00)

gnotvsupport@nationalopera.gr 


