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Ο Κωστής Χασιώτης είναι ομποΐστας, Καθηγητής στο Τμήμα Μουσικής 

Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθυντής του 
Εργαστηρίου Συνόλων Πνευστών Οργάνων (ΠΝΟΕΣ) του Τμήματος (από το 
2016) και Διευθυντής του ΠΜΣ «Επιστήμες και Τέχνες της Μουσικής» (από το 
2021).  

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπηρετεί (εκκινώντας από τη βαθμίδα του 
Λέκτορα) από τον Αύγουστο του 2002. Στο διάστημα αυτό έχει διατελέσει μέλος 
πολλών επιτροπών του Τμήματος (εισηγητικές επιτροπές εκλογών μελών ΔΕΠ 
και ΕΕΠ, επιτροπή προγράμματος σπουδών, επιτροπή στρατηγικού σχεδιασμού 
και ανάπτυξης κ.ά.). Υπήρξε επίσης Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΜΕΤ την 
περίοδο 2017-2019. 

Συνδυάζει την καλλιτεχνική δραστηριότητα με την έρευνα και τη 
διδασκαλία της μουσικής πράξης. Ως σολίστ έχει συμπράξει με συμφωνικές 
ορχήστρες και έχει δώσει πολλά ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής 
δωματίου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για πολλά χρόνια υπήρξε μέλος των 
επαγγελματικών συμφωνικών ορχηστρών της Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στο 
πλαίσιο και των τριών κύκλων σπουδών του ΤΜΕΤ. 

Έχει παρουσιάσει σε πολλά διεθνή συνέδρια σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία και 
Βρετανία. Προσκλήθηκε για διαλέξεις και σεμινάρια σε πολλά Πανεπιστήμια σε 
ΗΠΑ, Ισπανία και Σουηδία. Δίδαξε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (2000-2017).  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου ΠΝΟΕΣ έχει 
δρομολογήσει συνεργασίες με Βιβλιοθήκες, καλλιτεχνικούς φορείς, μουσικά 
αρχεία και αρχεία ιδιωτών, με σκοπό την έρευνα, διάσωση, εκτέλεση και 
διδασκαλία του ρεπερτορίου Ελλήνων συνθετών για σύνολα πνευστών. 
Παράλληλα, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Εργαστηρίου και με σκοπό 
την προαγωγή των διδακτικών μεθόδων για πνευστά και σύνολα γενικότερα, έχει 
καλλιεργήσει πλήθος συνεργασιών εκπαιδευτικού χαρακτήρα με πολλούς 
καθηγητές του εξωτερικού. 

Τα ερευνητικά και καλλιτεχνικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην ιστορική 
έρευνα της μουσικής, στις επιστημονικές εξελίξεις και στην εφαρμογή τους στη 
μουσική εκτέλεση και διδασκαλία, στην επιμέλεια κριτικών και ερμηνευτικών 
μουσικών εκδόσεων και στην έρευνα και προβολή ελληνικού κυρίως 
ρεπερτορίου, καθώς και σε τεχνικές μελέτης και δοκιμών συνόλων πνευστών. 
 


