ΕΝΤΥΠΟ Μ14/Α.3.

Αρ. ελίδασ: 1

ΜΔΣΡΟ 14: ΚΑΛΖ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΕΩΩΝ - ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΩΝ
ΓΡΑΖ Α: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΒΗΟΑΦΑΛΔΗΑ
ΜΖΣΡΩΟ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΚΣΘΝ. ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ: CYS…………..…………
ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ………...…… ζτοσ
(να οριςτεί 1ο ή 2ο ζτοσ)

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

ΤΠΟΓΡΑΦΘ ΑΙΣΘΣΘ : ………………………………..……………
Διαδικαςία: Εφαρμογι προγράμματοσ εμβολιαςμοφ ςε όλα τα ηώα τθσ μονάδασ ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο τθσ εκμετάλλευςθσ ιδιώτθ Κτθνίατρο, όπωσ
για χλαμφδια, παραφυματίωςθ, εντεροτοξιναιμία, E. coli, πνευμονία και άλλα
Συχνότθτα: Εφαρμογι του Προγράμματοσ Εμβολιαςμοφ ςφμφωνα με το πρόγραμμα εμβολιαςμοφ που ζχει καταρτίςει ο Κτθνίατροσ τθσ εκμετάλλευςθσ, το οποίο περιλαμβάνεται
ςτο Διετζσ ςχζδιο Καλισ Διαχείριςθσ για τθν Ευθμερία των Αιγοπροβάτων ςτθ Δράςθ Α

Α/Α

Ηλικία ηώων
κατά τον
εμβολιαςμό:
Κάτω των 7 /
Άνω των 7
μθνών (να
κακοριςτεί)

Αρικμόσ
επιςυν/μενθσ
κατάςταςθσ με
τα ενώτια των
ηώων που
ζχουν
Ημερομθνία
εμβολιαςτεί
Εμβολιαςμοφ

Αρικμόσ
ηώων που
ζχουν
Αρ. Παρτίδασ εμβολίων και
εμβολιαςτεί Ονομαςία Εμβολίου Αρ. Τιμολογίου/Απόδειξθσ

Ημερομθνία
λιξθσ
εμβολίων
Προμθκευτισ

Όνομα/Υπογραφι
Παρατθριςεισ
υπεφκυνου Κτθνίατρου Εμβολιαςμοφ

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 Α
ΠΑΑ 2014-2020, Μζτρο 14 «Καλή Διαβίωςη των Ηώων - Αιγοπροβάτων», Ζκδοςη 2 - Ιοφνιοσ 2019

Μονογραφή Αιτητή…………………………..

ΕΝΤΥΠΟ Μ14/Α.3.

Αρ. ελίδασ: 2
ΜΖΣΡΩΟ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ

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

Α/Α

Ηλικία ηώων
κατά τον
εμβολιαςμό:
Κάτω των 7 /
Άνω των 7
μθνών (να
κακοριςτεί)

Αρικμόσ
επιςυν/μενθσ
κατάςταςθσ με
τα ενώτια των
ηώων που
ζχουν
Ημερομθνία
εμβολιαςτεί
Εμβολιαςμοφ

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

Αρικμόσ
ηώων που
ζχουν
Αρ. Παρτίδασ εμβολίων και
εμβολιαςτεί Ονομαςία Εμβολίου Αρ. Τιμολογίου/Απόδειξθσ

Ημερομθνία
λιξθσ
εμβολίων
Προμθκευτισ

Όνομα/Υπογραφι
Παρατθριςεισ
υπεφκυνου Κτθνίατρου Εμβολιαςμοφ

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 Α
ΠΑΑ 2014-2020, Μζτρο 14 «Καλή Διαβίωςη των Ηώων - Αιγοπροβάτων», Ζκδοςη 2 - Ιοφνιοσ 2019

Μονογραφή Αιτητή…………………………..

ΕΝΤΥΠΟ Μ14/Α.3.

Αρ. ελίδασ: ………...
ΜΖΣΡΩΟ ΔΜΒΟΛΗΑΜΩΝ

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

Α/Α

Ηλικία ηώων
κατά τον
εμβολιαςμό:
Κάτω των 7 /
Άνω των 7
μθνών (να
κακοριςτεί)

Αρικμόσ
επιςυν/μενθσ
κατάςταςθσ με
τα ενώτια των
ηώων που
ζχουν
Ημερομθνία
εμβολιαςτεί
Εμβολιαςμοφ

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

Αρικμόσ
ηώων που
ζχουν
Αρ. Παρτίδασ εμβολίων και
εμβολιαςτεί Ονομαςία Εμβολίου Αρ. Τιμολογίου/Απόδειξθσ

Ημερομθνία
λιξθσ
εμβολίων
Προμθκευτισ

Όνομα/Υπογραφι
Παρατθριςεισ
υπεφκυνου Κτθνίατρου Εμβολιαςμοφ

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 Α
ΠΑΑ 2014-2020, Μζτρο 14 «Καλή Διαβίωςη των Ηώων - Αιγοπροβάτων», Ζκδοςη 2 - Ιοφνιοσ 2019

Μονογραφή Αιτητή…………………………..

