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Verros Apostolos & Co. - 

DigiParts  

GREECE 

 

Βέρρος Απόστολος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

με διακριτικό τίτλο DigiParts 

ΕΛΛΑΔΑ 

▪ Automotive spare parts 

▪ Lubricants & chemicals 

▪ Workshop equipment 

▪ Technical training 

▪ Technical support 
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ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

με υπεύθυνο τον κ. Ευάγγελο Μάρκο παρέχει 

ποιοτικές, αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις στον 

χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων και αυτό 

επιτυγχάνεται σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους 

και πιο σύγχρονους οίκους του εξωτερικού και της 

εγχώριας αγοράς. Η εμπειρία της DigiParts στη νέα 

τεχνολογία του αυτοκινήτου την κατατάσσει στον 

πιο πολύτιμο συνεργάτη σας, προσφέροντας 

υπηρεσίες, όπως τον εξελιγμένο ηλεκτρονικό 

κατάλογο ανταλλακτικών DigiParts Electronic Parts 

Catalogue (EPC) όπου οι συνεργάτες μας μπορούν 

να αναζητούν και να παραγγέλνουν ανταλλακτικά 

και προϊόντα από την εταιρία μας, γρήγορα και 

αυτοματοποιημένα. 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

με υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Αργυρόπουλο 

εξειδικεύεται στον εξοπλισμό διαγνωστικών 

συσκευών για όλους τους τύπους οχημάτων και 

σκαφών και στην υποστήριξή τους τόσο σε υλικό 

όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Παρέχει τη δυνατότητα 

επιλογής μέσα από μία ποικιλία σε εξειδικευμένα 

προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Έτσι καλύπτει 

οποιαδήποτε ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει 

τη δυνατότητα να συμβαδίσετε με τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις. Κι όλα αυτά με τη συνεχή 

στήριξη κι ενίσχυση της τεχνολογίας και της 

τεχνογνωσίας από τα εργοστάσια παραγωγής 

εξοπλισμού του εξωτερικού που καθιστά επιλύσιμο 

κάθε σας πρόβλημα. 

Με την παροχή τεχνικής υποστήριξης από τους 

εξειδικευμένους τεχνικούς μας, εξασφαλίζετε το μέλλον της δουλειάς σας ώστε να 

έχετε άμεσα τις λύσεις στις καθημερινές βλάβες των συστημάτων. 

 

Η εταιρία DigiParts 
ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 

2009 στη Θεσσαλονίκη από 
μια ολιγομελή ομάδα 

έμπειρων επαγγελματιών 
στον χώρο. Ξεκίνησε ως 

συνέχεια της επιτυχημένης, 
πολυετούς, επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ΒΕΡΡΟΣ Α. 

& ΣΙΑ Ο.Ε. και εξελίχθηκε σε 
σταθερή, δυναμική 

παρουσία στην ελληνική 
αγορά. 

Σήμερα, το κεντρικό 
κατάστημα βρίσκεται στη 

δυτική Θεσσαλονίκη και τα 
υποκαταστήματα στην 

ανατολική Θεσσαλονίκη, 
την Κοζάνη και την 
Καστοριά ενώ έχει 

εδραιώσει στρατηγικές 
εμπορικές συνεργασίες με 

εταιρίες σε όλη την Ελλάδα 
και τη Κύπρο. 

Αναπτύσσει ευρεία 
δραστηριότητα στην 

εισαγωγή και διάθεση 
ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων, 
εξειδικευμένων 

διαγνωστικών συσκευών, 
λιπαντικών και χημικών 
καθώς και στην τεχνική 

μόρφωση των 
επισκευαστών οχημάτων 

και σκαφών. 
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Επιπλέον στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται 

τεχνικά σεμινάρια που απευθύνονται στους επισκευαστές κάθε τύπου οχημάτων και 

σκαφών. H DigiParts είναι η μοναδική εταιρία στην Ελλάδα που μπορεί να εκπαιδεύει 

και να υποστηρίζει τεχνικά τους πελάτες της σε όλα τα συστήματα Γεωργικών, 

Χωματουργικών, Επιβατικών, Επαγγελματικών οχημάτων αλλά και Σκαφών 

θαλάσσης. 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

με υπεύθυνο τον κ. Χρήστο Βέρρο καλύπτει συνολικά τις ανάγκες σε ό,τι αφορά την 

προμήθεια λιπαντικών για επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, μηχανικών και 

αυτόματων συστημάτων μετάδοσης, βαλβολίνες/ATF. 

  

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ 

με υπεύθυνο τον κ. Αντώνιο Γουλά προσφέρει σε επαγγελματίες και μη ένα μοναδικό 

εύρος προϊόντων που αποδεδειγμένα διατηρούν τις μηχανές εσωτερικής καύσης σε 

κορυφαία κατάσταση. 

Η εξειδίκευση μας και η ποιότητα των χημικών προϊόντων μας, έχει αποδείξει ότι η 

επίλυση προβλημάτων με εύκολο και φτηνό τρόπο είναι εφικτή.  
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AUTOMOTIVE SPARE PARTS DEPARTMENT 

under the responsibility of Mr. Evangelos Markos 

provides reliable and economical solutions for 

automotive spare parts. This was achieved in 

cooperation with the biggest and most modern 

companies of foreign and the domestic market. The 

experience of DigiParts company in new technologies 

classifies her in the most precious collaborator, offering 

services such as electronic parts catalogues through 

internet, an innovation that helps to find any product 

with direct and easy way. 

 

WORKSHOP EQUIPMENT DEPARTMENT 

under the responsibility of Mr. Thanasis Argyropoulos is 

specialized in technical training, support and 

diagnostic equipment foe land vehicles also vessels, 

both in material and technical level. With a wide 

variety of high-end technological products, ensures 

the coverage of every need and the ability to keep up 

with rapid technological developments. 

 

TECHNICAL TRAINING & TECHNICAL SUPPORT 

DEPARTMENT 

Technical support through internet also by telephone, 

ensures that immediately a workshop can have the 

solutions in daily damage cases of vehicle and boat 

systems. Furthermore, through operating of specialized 

Technical Training Center aims to brief repairers and 

workshops concerning the modern technology. 

 

LUBRICANT & CHEMICALS DEPARTMENT 

under the responsibility of Mr. Christos Verros covers the 

total needs in terms of the supply of lubricants for 

passenger and commercial vehicles, mechanical and 

automatic transmissions, Lubricants / ATF.  

DigiParts was founded 

in July 2009 in 

Thessaloniki. Is the 

continuation of the 

successful multiannual 

VERROS A. CO. 

company which is 

activated in the 

automotive industry 

since 1992. 

DigiParts area of 

activity is introduction 

and placing 

automotive spare 

parts, specialized 

workshop equipment, 

lubricants and 

chemicals of 

recognized brands and 

manufacturers on the 

Greek market. 

DigiParts also 

undertakes the 

technical education 

and the training of 

vehicle and boat 

repairers.  

Headquarters and a 

branch office are 

established in 

Thessaloniki, and one 

branch office in Kozani 

and Kastoria. 
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Ειδικά χημικά προϊόντα και επαγγελματικά καθαριστικά 

 
Ανταλλακτικά φρένων. 

 

Διαγνωστικές συσκευές για:  

Γεωργικά οχήματα, Χωματουργικά, Γεννήτριες, Σταθερές μηχανές, 

Σάρωθρα, Φορτηγά, Λεωφορεία, Ρυμούλκες, Σκάφη θαλάσσης.  

 

Μηχανικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 

 

 

Διαγνωστικές συσκευές ZENITH & G-SCAN για:  

επιβατικά, ημιφορτηγά, φορτηγά, λεωφορεία. 

 

 

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 

 

Αντλίες νερού. 

 
Εξειδικευμένα διαγνωστικά συστήματα και συσκευές. 

 

 
 

Ειδικά επαγγελματικά χημικά για κινητήρες. 

 

Συσκευές συντήρησης Air condition. 

 

Ειδικοί παλμογράφοι διάγνωσης. 

http://www.tecnomotor.it/solutions.php?loadCat=ID03T
http://www.tecnomotor.it/solutions.php?loadCat=ID03T
http://www.jlmlubricants.com/
http://www.cormachsrl.com/lang-en/products.html
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Υαλοκαθαριστήρες. 

 
Αμορτισέρ τροχού 

 

Λιπαντικά και χημικά. 

 
Διαγνωστικές συσκευές SOCIO, αναλυτές καυσαερίων 

 

Διαγνωστικές συσκευές THINKTOOL και εξειδικευμένα συστήματα για:  

επιβατικά, ημιφορτηγά. 

 
Φίλτρα αέρα, καμπίνας, λαδιού, καυσίμου. 

 

Φίλτρα αέρα, καμπίνας, λαδιού, καυσίμου. 

 

http://www.jlmlubricants.com/
http://www.jlmlubricants.com/
http://www.tecnomotor.it/
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΡΡΟΣ 

Διευθύνων σύμβουλος 

Τηλ. 24610 40419 

Κιν. 6979 002215 

e-mail: info@digiparts.gr 

Κοζάνη  

APOSTOLOS VERROS 

CEO 

Tel. +30 24610 40419 

Mob. +30 6979 002215 

e-mail: info@digiparts.gr 

Kozani, Greece  

 
 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΡΟΣ 

Υπεύθυνος Marketing και Λιπαντικών 

Τηλ. 2310 546549 

Κιν. 6979 002217 

e-mail: chris.verros@digiparts.gr 

Θεσσαλονίκη 

 

CHRIS VERROS 

Marketing Manager, Lubricants Manager 

Tel. +30 2310 546549 

Mob.+30 6979 002217 

e-mail: chris.verros@digiparts.gr 

Thessaloniki, Greece 

 

  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 

Υπεύθυνος ανταλλακτικών αυτοκινήτων 

Τηλ. 2310 546549 

Κιν. 6974 042965 

e-mail: markos@digiparts.gr 

Θεσσαλονίκη  

EVANGELOS MARKOS 

Automotive Spare Parts Manager 

Tel. +30 2310 546549 

Mob.+30 6974 042965 

e-mail: markos@digiparts.gr 

Thessaloniki, Greece  

 
 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπεύθυνος εξοπλισμού συνεργείων 

& Τεχνικής εκπαίδευσης 

Τηλ. 2310 546549 

Κιν. 6982 703232 

e-mail: thanasis.argy@digiparts.gr 

Θεσσαλονίκη  

THANASIS ARGYROPOULOS 

Workshop Equipment 

& Technical Training Manager 

Tel. +30 2310 546549 

Mob.+30 6982 703232 

e-mail: thanasis.argy@digiparts.gr 

Thessaloniki, Greece  

 
 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 

Υπεύθυνος JLM 

Τηλ. 2310 546549 

Κιν. 6984 426 989 

e-mail: antonis.goul@digiparts.gr 

Θεσσαλονίκη  

ANTONIS GOULAS 

JLM Manager 

Tel. +30 2310 546549 

Mob. +30 6984 426 989 

e-mail: antonis.goul@digiparts.gr 

Thessaloniki, Greece  
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DigiParts – Βέρρος Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. / DigiParts – Verros A. CO.  [ΑΦΜ  / VAT No: EL-998523028] 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: 

HEADQUARTERS 

Μοναστηρίου 435, Ελευθέριο, 56334 

Θεσσαλονίκη 
ΤΗΛ. 2310 546549   

FAX: 2310 546518 

Υπεύθυνος καταστήματος: Μάρκος 

Ευάγγελος 

435th Monastiriou str., 56334 Thessaloniki 

Greece 

TEL. +30 2310 546549 • FAX: +30 2310 546518 

Local manager: Evangelos Markos 

Υποκατάστημα: 

Branch office 

Αιγαίου 19, Καλαμαριά, 55134 Θεσσαλονίκη 

ΤΗΛ. 2310 546539 

FAX: 2310 546518 

Υπεύθυνος καταστήματος: Ευστάθιος 

Ιωαννίδης 

19th Egeou str., 55134 Thessaloniki 

Greece 

TEL. +30 2310 546539 • FAX: +30 2310 546518 

Local manager: Stathis Ioannidis 

Υποκατάστημα: 

Branch office 

1o ΧΛΜ Κοζάνης - Θεσσαλονίκης, 50100 

Κοζάνη  

ΤΗΛ. 24610 40419 & 27163  

FAX: 24610 40146 

Υπεύθυνος υποκ/τος: Βέρρος Απόστολος 

1st km KOZANI-THESSALONIKI, 501 00 KOZANI 

Greece 

ΤEL. +30 24610 40419 • FAX: +30 24610 40146 

Local manager: Apostolos Verros 

Υποκατάστημα: 

Branch office 

Γράμμου 234, 52100 Καστοριά  

ΤΗΛ. 24670 87717 

Υπεύθυνος υποκ/τος: Αντωνιάδης Αντώνης 

234th Grammu, str. 521 00 KASTORIA, Greece 

ΤEL. +30 24670 87717 • FAX: +30 24610 40146 

Local manager: Antonis Antoniadis  

   

Αριθμός εργαζομένων:  30 

Ενεργοί κωδικοί: > 50.000 κωδικοί 

Χώρος αποθηκών: 2.400 τμ. 

Χώρος γραφείων: 150 τμ. 

Αίθουσες σεμιναρίων: 70 τμ. + 75 τμ. 

Οχήματα: 16 Οχήματα & 5 Δίκυκλα  

Employees: 30 

Active article numbers: > 50.000 

Warehouse: 2.400 m2 

Offices: 150 m2 

Training rooms: 70 m2 + 75 m2 

Vehicles: 16 Vehicles & 5 Bikes 
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