CURRICULUM VITAE
Όνοµα: Lord Peter Hain
Επαγγελµατικά/Ακαδηµαϊκά Προσόντα:
Πιστοποιηµένος Διαµεσολαβητής Αστικών & Εµπορικών Υποθέσεων,
µε εµπειρία στην επίλυση Συγκρούσεων
BSc Οικονοµικά (1973), MPhil (1980).

EΜΠΕΙΡΙΑ: (Περιγραφή συνολικής εµπειρίας, τοµείς εξειδίκευσης, και άλλες σχετικές πληροφορίες)
Επαγγελµατική Εµπειρία

Μέλος του Υπουργικού Συµβουλίου και Υπουργός της Κυβέρνησης για δώδεκα έτη από το
1997, σε θέσεις όπως: Υπουργός Εργασίας και Συντάξεων, Βορείου Ιρλανδίας και Ουαλίας.
Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων / Υπουργός Εξωτερικών (Αφρική, Μέση Ανατολή,
Νότια Ασία, ΟΗΕ) / Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων / Υπουργός Ενέργειας.
Ο Πήτερ συνετέλεσε πρόεδρος του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και συµµετείχε στις
διαπραγµατεύσεις δύο Συνθηκών του ΟΗΕ, όσον αφορά τη µη διάδοση των πυρηνικών
όπλων και τα «µατωµένα» διαµάντια. Επίσης, διαπραγµατεύθηκε το προσχέδιο µίας
Ευρωπαϊκής Συνθήκης, την οποία τα ΜΜΕ της Ευρώπης χαρακτήρισαν ως «µία νίκη για το
Ηνωµένο Βασίλειο».
Μέλος της Βουλής των Λόρδων από τον Νοέµβριο 2015 / Μέλος της Βουλής 1991-2015.
Μέλος του Δ.Σ. - 2013 έως σήµερα.
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ως βουλευτής, βοήθησε στην επίλυση δύσκολων διαφορών µεταξύ των πολιτών και της
αυτοδιοίκησης / µεταξύ εταιρειών και της κυβέρνησης / µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών /
αλλά και µεταξύ γειτόνων.
Ως εθνικός εκπρόσωπος συνδικάτων για 14 έτη συµµετείχε σε διαπραγµατεύσεις για θέµατα
µισθών και άλλα, επιτυγχάνοντας συµφωνία στις περισσότερες υποθέσεις. Σε κάποιες
περιπτώσεις, οι διαφορές οδήγησαν σε σύγκρουση και απεργία, θέµατα τα οποία επιλύθηκαν
σε δεύτερη φάση.

CURRICULUM VITAE
Name: Lord Peter Hain

Professional/Academic Qualifications:
Accredited Civil & Commercial Mediator with Conflict-resolution
experience
BSc (Econ) (1973), MPhil (1980).

EXPERIENCE: (Description of overall experience, areas of specialist knowledge/expertise, and any other relevant information)

Professional Background

Cabinet and government Minister for twelve years from 1997, including: Secretaries of State
for Work and Pensions, Northern Ireland and Wales.
Leader of the House of Commons; Foreign Minister (Africa, Middle East, South Asia, UN);
Europe Minister; Energy Minister.
Peter has chaired the United Nations Security Council and negotiated two UN Treaties on
nuclear non-proliferation and ‘’blood’ diamonds. He negotiated a draft European Treaty
reported by European media in 2003 as a ‘victory for the UK’.
Member of the House of Lords November from 2015; Member of Parliament 1991 – 2015.
Non-Executive Director 2013- current.

OTHER SUPPORTING INFORMATION:

As an MP Peter helped resolve difficult disputes between constituents and statutory
authorities; between companies and government; between workers and employers; and
sometimes disputes between neighbours.
As a national trade union official for 14 years he was involved in pay and other negotiations,
mostly reaching settlements but on occasion ending in disputes and strikes which then had to
be resolved.

