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Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2016  

 

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

 
Η κοινή γνώμη στην Κύπρο θεωρεί ως τον πιο αξιόπιστο θεσμό στην Κύπρο  

το Πανεπιστήμιο Κύπρου, σύμφωνα με νέα έρευνα 
 

Πρύτανης: Αποτελεί εξαιρετική τιμή και ευθύνη για όλους εμάς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η  
διαχρονική εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πολίτες 

 
 
Ενισχύεται χρόνο με το χρόνο η εμπιστοσύνη 

των πολιτών προς το θεσμό του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. Για μια ακόμη φορά, 

το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται από την 

κοινή γνώμη ως ο πιο αξιόπιστος θεσμός 

παρουσιάζοντας μάλιστα σημαντική αύξηση 

στην εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλλουν 

οι πολίτες το θεσμό.  

Σύμφωνα με νέα έρευνα αξιοπιστίας της 

διαδικτυακής εφημερίδας StockWatch, που 

διεξήχθη τον Ιούνιο του 2016, με δείγμα 600 

νοικοκυριά, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

θεωρείται πλέον ο πιο αξιόπιστος θεσμός στην 

Κύπρο με βαθμολογία 7.6 από τα 10 έναντι 7.3 

στην προηγούμενη έρευνα, που διεξήχθη τον 

Ιανουάριο του 2016. 
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Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της StockWatch,, για την πρώτη έρευνα κοινής 

γνώμης μετά τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, και η οποία δείχνει σημαντική αύξηση της 

εμπιστοσύνης τόσο σε ανεξάρτητους θεσμούς, όπως η ελεγκτική υπηρεσία και η γενική εισαγγελία, όσο 

και τα δύο κρατικά πανεπιστήμια. «Η κοινή γνώμη στην Κύπρο εμπιστεύεται περισσότερο το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, το γενικό ελεγκτή, και το ΤΕΠΑΚ ενώ τη χαμηλότερη – αν και σημαντικά 

βελτιωμένη - βαθμολογία λαμβάνουν οι πολιτικοί και τα κόμματα», αναφέρεται στο δημοσίευμα.  

Είναι η τρίτη φορά που το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναδεικνύεται ως ο πιο αξιόπιστος θεσμός. Για πρώτη 

φορά, το Μάιο του 2015, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπεριλήφθηκε στην έρευνα αξιοπιστίας της 

StockWatch, με αποτέλεσμα η κοινή γνώμη να δηλώσει ότι εμπιστεύεται ως θεσμό περισσότερο το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Οι μετρήσεις αξιοπιστίας διεξάγονται από την εταιρεία RAI για λογαριασμό της StockWatch. Το μέγεθος 

του δείγματος για τα νοικοκυριά ήταν 600 άτομα. Η κάλυψη ήταν παγκύπρια, αστικές και αγροτικές 

περιοχές, άντρες και γυναίκες 18 χρονών και άνω. Η μεθοδολογία ήταν τυχαία πολυσταδιακή 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία, ενώ η μέθοδος συλλογής στοιχείων ήταν τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

από το τηλεφωνικό κέντρο της RΑΙ. Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη μεταξύ 13-15 Ιουνίου 2016. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε τους πολίτες 

που περιβάλλουν με αυξανόμενη εμπιστοσύνη το Ίδρυμα, τονίζοντας ότι τα αποτελέσματα της νέας 

έρευνας επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου - πέραν του ότι συγκαταλέγεται 

στα 150 καλύτερα νέα πανεπιστήμια διεθνώς, καταλαμβάνοντας την 55η θέση, παρά τα μόλις 25 χρόνια 

λειτουργίας του- αποτελεί και τον πλέον αξιόπιστο θεσμό που διακρίνεται από ήθος, ειλικρίνεια, 

διαφάνεια και αξιοκρατία καθώς και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην τοπική κοινωνία.  «Μας 

τιμά εξαιρετικά η εμπιστοσύνη που δείχνει η κυπριακή κοινωνία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε μια 

περίοδο μάλιστα οικονομικής κρίσης, της οποίας χαρακτηριστικό γνώρισμα ήταν η έλλειψη εμπιστοσύνης 

σε θεσμούς. Με αίσθημα ευθύνης και με πλήρη επίγνωση της εξαιρετικής τιμής και της εμπιστοσύνης που 

επιδεικνύουν οι πολίτες της Κύπρου, για ακόμη μια φορά  προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θέλω να τους 

διαβεβαιώσω ότι το Ίδρυμα επιδιώκει μεγαλύτερη διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα και 

έχει θέσει υψηλούς στόχους ώστε να συγκαταλέγεται, σε μια δεκαετία, στα 20 καλύτερα «νέα» 

Πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν λησμονούμε ποτέ ότι το Πανεπιστήμιο χρηματοδοτείται από τον 

φορολογούμενο πολίτη. Αυτό το αίσθημα ευθύνης μας ωθεί να επιδιώκουμε διαρκώς την καλύτερη 

αξιοποίηση των κρατικών πόρων με την καλύτερη οργάνωση και την επαγγελματική διοίκηση», κατέληξε ο 

Πρύτανης.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 
 


