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Η Μονάδα παρακολούθησης, ανάλυσης, έρευνας και ενδιαφερόμενων μερών (MARS): 

Η Μονάδα παρακολούθησης, ανάλυσης, έρευνας και ενδιαφερόμενων μερών (MARS) 

παρακολουθεί το σιδηροδρομικό σύστημα και τους οργανισμούς του και συνεργάζεται με 

ευρωπαϊκούς εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών 

ιδρυμάτων και διεθνών εταίρων. Οι τεκμηριωμένες αναλύσεις, μελέτες και εκθέσεις της διανέμονται 

τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο Οργανισμός και η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η Μονάδα οργανώνει και 

χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και τους διαύλους εξωτερικής επικοινωνίας. Επιπλέον, η Μονάδα MARS 

διαχειρίζεται τα συνέδρια και το κέντρο κατάρτισης του Οργανισμού για την ευρεία διάδοση των 

γνώσεων σχετικά με τους σιδηροδρόμους. 

 

Ειδικότερα, η Μονάδα MARS δραστηριοποιείται στους ακόλουθους τομείς: 

 

› εποπτεία των σιδηροδρομικών οργανισμών: εποπτεύει τις εθνικές αρχές ασφάλειας (ΕΑΑ) και 

τους κοινοποιημένους οργανισμούς (ΚοΟρ), μέσω ελέγχων και επιθεωρήσεων, καθώς και τους 

εθνικούς φορείς διερεύνησης (ΕΦΔ) συμμετέχοντας στη διαδικασία αξιολόγησης από 

ομοτίμους·  

› ανάλυση και οικονομική αξιολόγηση: παρέχει αναλυτική υποστήριξη σε ολόκληρο τον 

Οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, προκειμένου να παρέχονται αντικειμενικά και 

αξιόπιστα στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων. Ειδικότερα, στα καθήκοντά της περιλαμβάνονται 

οι εκ των υστέρων και εκ των προτέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων, η παρακολούθηση και η 

(θεσμοθετημένη) υποβολή εκθέσεων σχετικά με το σιδηροδρομικό σύστημα, καθώς και οι 

στοχευμένες μελέτες και αναλύσεις δεδομένων·  

› έρευνα: συντονίζει τις δραστηριότητες έρευνας στον τομέα των σιδηροδρόμων για την 

υποστήριξη της τεχνικής προόδου του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου·  

› Σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, Ακαδημία και Επικοινωνία (SAC):  συνεργάζεται με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη εντός και εκτός της ΕΕ, διαχειρίζεται τη λειτουργία των επίσημων δικτύων 

για τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΕ (EAA, ΕΦΔ και φορείς εκπροσώπησης), διασφαλίζει την 

εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων των θεσμικών 

οργάνων, των σχέσεων με τον Τύπο και της παρουσίας στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Η Ακαδημία ERA διοργανώνει τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα κατάρτισης και τα 

συνέδρια του Οργανισμού. Αναπτύσσει περαιτέρω τον νέο κόμβο γνώσεων και προωθεί πιο 

εξειδικευμένη εκπαίδευση στον σιδηροδρομικό τομέα στην Ευρώπη.  

 


