Μαρία Καλαντζοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος & Πολεοδόμος – Χωροτάκτρια
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του ΕΜΠ στην κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (1997) και
κάτοχος του ΜΔΕ Πολεοδομία – Χωροταξία του ΕΜΠ (2000) και του MSc Regional
and Urban Planning Studies του LSE (2001). Στα πλαίσια των σπουδών της
βραβεύτηκε με το Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Διπλωματικής Εργασίας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για το 1997 και με το Graduate Merit Award του
University of London, LSE (2000).

~~~
Έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε πολυάριθμα ερευνητικά προγράμματα, τα
περισσότερα από τα οποία εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Αστικού
Περιβάλλοντος ΕΜΠ του οποίου είναι μέλος από το 1997. Ως ειδική συνεργάτρια
συγκοινωνιολόγος ή / και πολεοδόμος, συνέβαλε κυρίως σε ζητήματα πολεοδομικών
παρεμβάσεων και ανασυγκρότησης περιοχών μικρής, μεσαίας και μητροπολιτικής
κλίμακας, καθώς και σε διατύπωση προτάσεων κυκλοφοριακής και συγκοινωνιακής
οργάνωσης.
Έχει συμμετάσχει επίσης ως υπεύθυνη μελετήτρια ή συνεργάτρια σε μελέτες
πολεοδομικών παρεμβάσεων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συγκοινωνιακής
οργάνωσης για περιοχές με χαρακτηριστικά παραδοσιακού ιστού με διατηρητέα
κτίσματα όπως η Πλάκα, το Ναύπλιο, κ.ά.
Ως συγκοινωνιολόγος μηχανικός, έχει εργαστεί τόσο ως επιστημονική γραμματεία
όσο και ως μέλος στις Ομάδες Πολιτικής Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών
και Επικοινωνιών (2002 – 2004) και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
(ΟΡΣΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (2010 – 2011).
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής από τον ΟΡΣΑ κατά
την περίοδο 2010 – 2012, εργάστηκε με πολλαπλές χρεώσεις μεταξύ των οποίων
ιδιαίτερα ως εξωτερική συνεργάτρια σε ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν στο
πλαίσιο του ΟΡΣΑ (όπως λ.χ. για το κεφάλαιο των Μεταφορών, για το πρόγραμμα
στρατηγικών αναπλάσεων σε πυκνοδομημένες περιοχές μικρών χρήσεων στην
Αθήνα κ.ά.), καθώς και ως επιμελήτρια ύλης για το συνολικό τεύχος παρουσίασης
της πρότασης ΡΣΑ (2011).
Από το 2012 εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτρια της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, με
εξειδίκευση σε θέματα χώρου, σχεδιασμού και περιβάλλοντος και συντονίστρια –
συνεργάτιδα της Επιτροπής Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου του ΥΠΕΚΑ (6/2012 –
12/2014) για τα θέματα αυτά. Ταυτόχρονα, συμμετείχε στην Ομάδα Χωρικού
Σχεδιασμού και συντόνισε την εκπόνηση του κειμένου προγράμματος με τίτλο
«Δημοκρατικός Χωρικός Σχεδιασμός και Πολιτικές για την Περιβαλλοντική Προστασία
και την Χωροκοινωνική Δικαιοσύνη». Αντίστοιχα, συμμετείχε στην διατύπωση
προγράμματος για την Αθήνα στο πλαίσιο της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτή Πόλη»
εν όψει των Δημοτικών Εκλογών του 2014 (και ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος).
Από το 2002 έως το 2010, δίδαξε είτε ως υπεύθυνη διδασκαλίας (λέκτορας ΠΔ
407/80) στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ (2002-2007) είτε ως μέλος της
διδακτικής ομάδας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή
μαθήματα στα αντικείμενα Χωροταξίας και Πολεοδομίας. Από το 2010 μέχρι σήμερα
παραδίδει σποραδικά διαλέξεις επικεντρωμένες σε θέματα χωρικού σχεδιασμού, και
μεταλλαγών του κυρίαρχου και του θεσμικού λόγου για τα χωρικά ζητήματα, σε
προπτυχιακά ήι μεταπτυχιακά μαθήματα της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.

~~~
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται γύρω από την αλληλεπίδραση
ανάμεσα στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και ευρύτερα χωρικές πολιτικές και στο
ανάπτυγμα των χωρικών συγκεντρώσεων, δραστηριοτήτων και υποδομών (κυρίως
μεταφορικών), στην κλίμακα πόλης, περιφέρειας και εθνικού χώρου. Ιδιαίτερα, έχει
παρακολουθήσει, διαχρονικά και κυρίως κατά τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι και
σήμερα, την αναγνώριση και κριτική προσέγγιση αυτών των διαστάσεων και
επιπτώσεων στον ευρύτερο προγραμματισμό (θεσμικό πλαίσιο, προγράμματα,
κυρίαρχος λόγος, σχεδιασμός και έργα αστικού εκσυγχρονισμού – επενδύσεις).
Τέλος, επιχειρεί συστηματικά να συμβάλει τόσο επαγγελματικά, όσο και μέσω
καταθέσεων στο δημόσιο διάλογο, στη διερεύνηση νέων υποδειγμάτων για τον
χωρικό σχεδιασμό και τις χωρικές πολιτικές, με έμφαση στην άρση των
χωροκοινωνικών ανισοτήτων, στη διεύρυνση της συμμετοχής στη λήξη των
αποφάσεων, στη διαφάνεια και στη διασφάλιση πλαισίου ισονομίας και στην
υπεράσπιση των κοινών, της δημόσιας περιουσίας και του περιβάλλοντος.
Στα πεδία και για τα θέματα αυτά, έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια,
ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια, έχει δημοσιεύσει σε επιστημονικά περιοδικά,
πρακτικά και βιβλία, και έχει αρθρογραφήσει σχετικά σε έντυπα του περιοδικού
τύπου και ιστότοπους.
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Μέλος του ΤΕΕ (1997), της Ένωσης Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών
(ΕΔΕΜ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, του Εργαστηρίου Αστικού
Περιβάλλοντος ΕΜΠ (1997, του LSE Planning Society (2000), της πρωτοβουλίας
EncounterAthens (2010), της συντακτικής ομάδας των Ενθεμάτων της Κυριακάτικης
Αυγής (2011) και του διαδικτυακού ενημερωτικού εγχειρήματος AnalyzeGreece
(2014).
Εκτός της μητρικής γλώσσας, έχει άριστη επάρκεια στα Αγγλικά, στα Γαλλικά και στα
Ισπανικά.
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