ΕΝΤΥΠΟ Μ14/Γ.3.β.

Αρ. ελίδασ: 1

ΜΔΤΡΟ 14.: ΚΑΛΖ ΓΗΑΒΗΩΣΖ ΤΩΝ ΕΩΩΝ
ΔΡΑΗ Γ: ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΧΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΥΧΛΟΣΗΣΑ
ΜΗΣΡΧΟ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΔΙΑΦΟΡΧΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ΥΧΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΝΤΥΙΧΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΚΣΘΝ. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ: CYS…………..…………
ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ………...…… ζτοσ
(να οριςτεί 1ο ή 2ο ζτοσ)

ΑΡΙΘΜΟ ΑΙΣΘΘ ΣΟ ΜΕΣΡΟ : ……………….………………………...……….....……
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΑΙΣΘΣΘ : …………….…………………………...……….....……
ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΑΙΣΘΣΘ : ………………………………..……………

Συχνότθτα: Τουλάχιςτον 2 φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ γαλακτικισ περιόδου

Α/Α

Αρ. ενωτίου
ηώου

Είδοσ ηώου
(αίγα ι
πρόβατο)

Θεραπεία για
αντιμετώπιςθ
τθσ χωλότθτασ
(αν ζλαβε
Ημερομθνία
κεραπεία, να
εφαρμογισ τθσ ςθμειωκεί
κεραπείασ
√)

Περιποίθςθ των
νυχιών
(αν ζλαβε
περιποίθςθ, να
ςθμειωκεί
√)

Ονομαςία
φαρμακευτικοφ
ι/και άλλου
ςκευάςματοσ
που εφαρμόςτθκε

Προμθκευτισ

Αρ. Παρτίδασ ςκευάςματοσ και
Αρ. Τιμολογίου/Απόδειξθσ

Ημερομθνία
Λιξεωσ
ςκευάςματοσ

Παρατθριςεισ
κεραπευτικισ αγωγισ

Δηλώνω υπεφθυνα ότι, για όλο το χρονικό διάςτημα ςυμμετοχήσ μου ςτο Μζτρο 14, μζχρι και την τελική πληρωμή του δεφτερου ζτουσ δζςμευςησ, θα ζχω ςτην κατοχή μου όλα τα τιμολόγια/αποδείξεισ πληρωμήσ που αφοροφν την
αγορά των εγκεκριμζνων και ενδεικνυόμενων από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ απαιτοφμενων φαρμακευτικών ή/και άλλων ςκευαςμάτων για την εφαρμογή τησ Δράςησ Γ
ΠΑΑ 2014-2020, Μζτρο 14 «Καλή Διαβίωςη των Ηώων - Αιγοπροβάτων», Ζκδοςη 2 - Ιοφνιοσ 2019

Μονογραφή Αιτητή…………………………..

ΕΝΤΥΠΟ Μ14/Γ.3.β.

Αρ. ελίδασ: 2
ΜΗΣΡΧΟ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΔΙΑΦΟΡΧΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ΥΧΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΝΤΥΙΧΝ

ΚΩΔΙΚΟ ΚΣΘΝ. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ: CYS …………..…………

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (να οριςτεί 1ο ι 2ο ζτοσ):

……………… ζτοσ

Συχνότθτα: Τουλάχιςτον 2 φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ γαλακτικισ περιόδου

Α/Α

Αρ. ενωτίου
ηώου

Είδοσ ηώου
(αίγα ι
πρόβατο)

Θεραπεία για
αντιμετώπιςθ
τθσ χωλότθτασ
(αν ζλαβε
Ημερομθνία
κεραπεία, να
εφαρμογισ τθσ ςθμειωκεί
κεραπείασ
√)

Περιποίθςθ των
νυχιών
(αν ζλαβε
περιποίθςθ, να
ςθμειωκεί
√)

Ονομαςία
φαρμακευτικοφ
ι/και άλλου
ςκευάςματοσ
που εφαρμόςτθκε

Προμθκευτισ

Αρ. Παρτίδασ ςκευάςματοσ και
Αρ. Τιμολογίου/Απόδειξθσ

Ημερομθνία
Λιξεωσ
ςκευάςματοσ

Παρατθριςεισ
κεραπευτικισ αγωγισ

Δηλώνω υπεφθυνα ότι, για όλο το χρονικό διάςτημα ςυμμετοχήσ μου ςτο Μζτρο 14, μζχρι και την τελική πληρωμή του δεφτερου ζτουσ δζςμευςησ, θα ζχω ςτην κατοχή μου όλα τα τιμολόγια/αποδείξεισ πληρωμήσ που αφοροφν την
αγορά των εγκεκριμζνων και ενδεικνυόμενων από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ απαιτοφμενων φαρμακευτικών ή/και άλλων ςκευαςμάτων για την εφαρμογή τησ Δράςησ Γ
ΠΑΑ 2014-2020, Μζτρο 14 «Καλή Διαβίωςη των Ηώων - Αιγοπροβάτων», Ζκδοςη 2 - Ιοφνιοσ 2019

Μονογραφή Αιτητή…………………………..

ΕΝΤΥΠΟ Μ14/Γ.3.β.

Αρ. ελίδασ: ……….
ΜΗΣΡΧΟ ΑΝΣΙΜΕΣΧΠΙΗ ΣΧΝ ΔΙΑΦΟΡΧΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΧΝ ΥΧΛΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΝΤΥΙΧΝ

ΚΩΔΙΚΟ ΚΣΘΝ. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ: CYS …………..…………

ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (να οριςτεί 1ο ι 2ο ζτοσ):

……………… ζτοσ

Συχνότθτα: Τουλάχιςτον 2 φορζσ κατά τθ διάρκεια τθσ γαλακτικισ περιόδου

Α/Α

Αρ. ενωτίου
ηώου

Είδοσ ηώου
(αίγα ι
πρόβατο)

Θεραπεία για
αντιμετώπιςθ
τθσ χωλότθτασ
(αν ζλαβε
Ημερομθνία
κεραπεία, να
εφαρμογισ τθσ ςθμειωκεί
κεραπείασ
√)

Περιποίθςθ των
νυχιών
(αν ζλαβε
περιποίθςθ, να
ςθμειωκεί
√)

Ονομαςία
φαρμακευτικοφ
ι/και άλλου
ςκευάςματοσ
που εφαρμόςτθκε

Προμθκευτισ

Αρ. Παρτίδασ ςκευάςματοσ και
Αρ. Τιμολογίου/Απόδειξθσ

Ημερομθνία
Λιξεωσ
ςκευάςματοσ

Παρατθριςεισ
κεραπευτικισ αγωγισ

Δηλώνω υπεφθυνα ότι, για όλο το χρονικό διάςτημα ςυμμετοχήσ μου ςτο Μζτρο 14, μζχρι και την τελική πληρωμή του δεφτερου ζτουσ δζςμευςησ, θα ζχω ςτην κατοχή μου όλα τα τιμολόγια/αποδείξεισ πληρωμήσ που αφοροφν την
αγορά των εγκεκριμζνων και ενδεικνυόμενων από τισ Αρμόδιεσ Αρχζσ απαιτοφμενων φαρμακευτικών ή/και άλλων ςκευαςμάτων για την εφαρμογή τησ Δράςησ Γ
ΠΑΑ 2014-2020, Μζτρο 14 «Καλή Διαβίωςη των Ηώων - Αιγοπροβάτων», Ζκδοςη 2 - Ιοφνιοσ 2019

Μονογραφή Αιτητή…………………………..

