
 

 

  

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Λαµία, 2 Μαΐου 2016 

 
Ανακοίνωση Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον χαµό του Αντιπεριφερειάρχη 
Φωκίδας, Κώστα Μίχου 
 
 
Με βαθιά θλίψη και απέραντη συγκίνηση η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος αποχαιρετά τον Κώστα 
Μίχο, Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας, ο οποίος έφυγε σήµερα από κοντά µας σε ηλικία µόλις 49 
ετών. 
 
Ο Κώστας, υπήρξε για όλους µας ένας πολύτιµος συνεργάτης που πίστεψε και συνέβαλε στο 
όραµα για µια δυνατή και ανθρώπινη περιφέρεια.  Πάνω από όλα, υπήρξε άξιος εκπρόσωπος 
του λαού της Φωκίδας για την οποία µοχθούσε µε ζήλο και αυταπάρνηση καθηµερινά.  
 
∆ιακρίθηκε για το ήθος, την µετριοπάθεια και την ευγένεια σε κάθε έκφανση της ζωής του. 
Πάλεψε γενναία, αθόρυβα και µε αξιοπρέπεια την ασθένειά του, αφοσιωµένος µέχρι και την 
ύστατη ώρα στα καθήκοντά του. 
 
Ο Κώστας Μίχος γεννήθηκε στον Κονιάκο Φωκίδας. Ήταν γιος του Νικολάου και της Αικατερίνης 
Μίχου. Το 1985 τέλειωσε το σχολείο στο 28οΠαγκρατίου. Ήταν απόφοιτος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, όπου σπούδασε Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός. Συνέχισε 
τις σπουδές στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Ξάνθης, αποφοιτώντας µε την ιδιότητα του 
Πολιτικού Μηχανικού. 
 
Είχε εργαστεί στον ιδιωτικό τοµέα και συµµετείχε σε σηµαντικά έργα πανελληνίας εµβέλειας, 
ενώ ταυτόχρονα εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελµατίας, αφού, τα τελευταία έξι χρόνια, προ 
της εκλογής του, διατηρούσε γραφείο µελετών – κατασκευών στην Ερατεινή Φωκίδας. Ως 
έφεδρος αξιωµατικός υπηρέτησε στο ∆΄ Σώµα Στρατού, στην Ξάνθη (∆ΕΣΕ). 
 
Ήταν παντρεµένος και πατέρας δύο παιδιών. 
 
Στη σύζυγό του Νικολέτα και τα παιδιά ∆ήµητρα και Νίκο,  εκφράζουµε τα θερµά µας 
συλλυπητήρια. 
 
Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος θα τιµήσει τη µνήµη του Κώστα Μίχου σε έκτακτο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, το οποίο θα συγκληθεί στη Λαµία σήµερα Πέµπτη 2 Ιουνίου 2016 και 
ώρα 19.00. 
 
Αύριο Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας θα 
παραµείνουν κλειστές όλη την ηµέρα, και οι υπηρεσίες των υπόλοιπων Περιφερειακών 



 

 

Ενοτήτων θα παραµείνουν κλειστές από τις 12 έως και τις 15.00, σε ένδειξη σεβασµού και τιµής 
προς τον εκλιπόντα Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας. 
 
Οι σηµαίες θα κυµατίζουν µεσίστιες από σήµερα µέχρι και αύριο στις 15.00. 
 
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016, στις 12.30, στον Ι.Ν. Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου στην Ερατεινή Φωκίδας. Η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 
Κονιάκο Φωκίδας. 
 
 


